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الريسمطرجيعايدةترجمة

!!الذيأذربلمعقصتهادوبوفوارسيمونالكبيرةللوصوديةألكاتبةلناترويالرأئعالكتابهذافي
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:.3وماكاناوكيف،جانبهالىكاتبةلصبحتكيف:انتصارها

،!!؟2.الحياةيواجهانيزالان

ت...،3+!.؟..!لمحوأردوبوسيمونهناتسردهاالتيهذه،عجيبةقصةانها

!!ا"ول؟3."بمفي؟."*الادصهدهفوقكائمينربطتقلمالمحذةعاطفةقصةلانها

117...لأ...تفاصميوثفهالذيالواعيالحبرباطالرباهـ:هذابمثل

:.09.؟.+.وفبالرغم.مثىلوصميميتهعمقهدوءلهليسوفكريروحى
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.ءتتانورناعمقدوبوفوارسيمونالىيشدهمافانو"اولغا"

عنوتعبر،تغارانهاصحيح..الغيرةتوهنهانمناوثقاليهيشدهاماوانخارجيةعلاقةايةفيهتؤثر

ما!حياتهاعلىترفرفستطلالاولىاللحظةمنذلقاؤهابسارترخاقهلللتيالسعادة،ولكنرائعةصفحاتفيذلك

"..قبلهاماتاذاالاسارترمنمصيبةايةيأتيهالنانها)\منالثقةكلواثقةوهي.الحياةقيدعلىدامت

..بالحياةنابصه،مرهفة،عميقة،رأئغهقصة

الادابدارمشموراتيعادلهامأوللبنافيةليرات،ألثمن

هـ.)حم!
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0015555"!صلمج!بأهمينيطول------ا--صي!-

ي!حداث،حث،سهإءيقولىاكما،هئاع!صرنأفيءـوالمخأزجيء!ق!طأرتعاد

نيقى!حنثى،ال!وأنومج!لاءالفض!عوالم!ت!انصقنقطةسبجون(نهإذ

الك!ثنهـثيا(قعرفما.اسوار-ا!خفاييااي!ةالطقشؤوثدعق!فسارزهناع!لى،ميد

يقضىانييحه!ري*نسماثياطمعوعيا،يضجفا*لوقئيا!موم!ا،ثع!جز

القو!ئافسى!لميهيية

يحدهيرضعا!نممملناناو!!آ؟متذافضعتيندفكرنينل!نايو"بالح!دثهلاان

وان،العجؤسملوجاتاولفيفى"ل!ماائهوأدئاشية،ادرنطاقدأ!ظمعا!ي!لى

!بمشذا/م!عاقجميوعلىييخطرل!ممياافي!هايخنتشفكببرةصرج!يوفىانبعدعأمحبسه

-صلمجاله2!ببأروواننخبلكتصور!يا!ثبببذاصب!حالعلمانحتى.ث!بدة

ضلا!تفي*معاقعن"لمحديثهعوفىفيبحالم*سمتمثمهلدفبالتوا!ح!!*وهدم

وضوحهاكلا!رزكت!سبهنهطو.ضيقة1نفي.ب!ديبأ!شنشنهادمنإصحثشييو

حمثماففيجنبكىجئهاويمتنمي!*خم!راًحط!ادكمقو!ديبأـلعألمأـنوهي

.!شريكا"دنكلعلىا!وحروحواضفاء"لمحبب!اةآفياق

،العبربنحن،لنايمونال!بهجديدحمث2لظوجبمالصما،)رتياراـنبقى

لؤح5نجنصئا،ا!ممنيرفبم6يشعرنانه2.ا!ن!قيو!مأقيكسوكلصفعة

لعملحاقئزلكفبمنيكورانويئبغي.هانتريكطوروجطرإةطعلمهفسمؤفي

الم!ر؟حلى،9حرثقوكطريقن!لهلمتنماوكهمكانه!صالىبخرسكق!قصاو!بعاجه!فئ!فبمتس!عثةكميف

ع!حنعل!مكيهولبمه!نم!ال!جم!أهلطه-يليكرأممب!مالودوالقىىفويأم!يمىالفعاليما!يهاجرينتو:حم!لممالبة

لمجابههللعوهيههم"سكلوحدههو،للمرب!"ل!صطربىوصههوالعلماً!

كعالم؟فضث!برتعو!أنللعربانولقد
"أهـدأ!



ء-.رضمأؤممونوبفأس

ء.هصموامره

-"رمسث

سارتربولجان.نجقلم

العالميالكاتب7بقلم"التنفيذوقف"بعنوان"الحريةدرو!"روايةمنالثإنيالجبزءالشهرهذايصدر

خا!اروا!اتكنيكاالجزءهذافيالمؤلفاتبعوقد.ادريسىسهيلالدكتوروترجمةسارتربولجلن

ومن،معماواحدوقت.فيابطالهضملئرفيموضوعهيعالجاذ"المواقتة"اسلوبعلىاساسهفييقوم

التىالزمنيةالفترةعنشاماةصورةيعطيبانهيمتمازالحياةمنعاماقط!اعاللقارىءمفيقف،مختلفةزوالا

هذافي"الرشدسن"الاولالجزءابطالجميعيعودولسوف.الغنىشديد.ة!ختلفةنفسياتعبر،يصفها

ألذيالاسبوعفترةهي،93!اًايلولفيالانسانيةتاريخصعصيبةفترةيواجهونوهمالثانيالجزء

لقدحنى،سيةوالسيلوالفكريةالعاطفيةالبنتريةمنالهموماطارفي.،الثانيةالعالميةءالحربقيامسبق

!نفيا!أهـءالبثر!ةالنفسيةتصويرفيكلوثيقةعنيغني"التنفيذوقف"الجزءهذاان:قيل

الانسانية.تار!منالحاسمةاللحظات

التكنيكهذايمثلالكتابفصولا/حدمنيلكطنموذجافيما"داب71"لقراءنقدمانراًشاوقد

:"الحريةدروب"مولفاتبعهالذيالبآرعالروائي

الىاًهرباننياو،كوخفيسيفتلوننيانصارهماناعتقد-عينيهصر!ثم،هاليفاكسالىونظر،يشبىلنالىرالادييهنظد

عشت.قداكون؟ذلكفيفماذا.اميركاالعقربانوكان،بهومنضدةهلىموفوعةمنمبةسلثةالىلينظر

ولأله:،فضولفيغوميزالىماليوونظرالظبانامامالسيارةوتوففت،وثلايئوخمسالعاشرةالىيشران

؟ث!يءعلىقتحسرولن-يمنعهجادهشخروكان،قلورواثظكلهعلىجورجوانقلب،كوإم!

..ا!طوقا-.النوممن

الرسمأعلىولا-+حىلقد:بهصرحتانسبقمااكرلىانألايسنيلا-:دالارييهفال

الرسم.علىولاخى-ظتفاذا.تشميكلسلوفاكياتجا.النزاماتالفرنسيةالحكلمةاخئت

وقايه،غوميزلوحاتيحبكان.حزنفيراًسهماتيووهزهذابنتيجة،اصبحتواذا،*لمانيةللعروشرفضهاعلىبراخحكومة

جميلة.لوحاتترسمكنت-مضطرةنفسهاستجدالفرنسيةالحكلمةفان،هجومضحية،اًرفضلا

ار-م.انابدابعداستطيعلن-.بالتزاًمافها"لقيامالى

ألماذا-.وانتص،شمبرلنالىوتر،وسعل

ليوسيبيمو،الصبرضمتلقد،جسميةالقضية.الريلا-.طبعا.نعم.نمم:شمبرلنقال

.مضجراذلكوكهـان.تأتامالكلماتولكن،كلماتبضبعلافافةسشمداوبدا

ايضا.الصبرتقنضيالحربولكن-بهوانتهى.دةالشطعلىدوائرقدمهبطرىيضوهوينتظردالأرييه

نفسه.الصبرهوليس-:متعببصوتويشالراسهيرفعانالىالامر

قصدير،منأنيةعلىالمعجناتباقراصالخادمواتا.وصمتاأالعالةهذهفيالبريطانيةالعكومةعوقفيكونعساهما-

طيفوتارجح.مشتعلاعودا*نيةمنالنيثموالخمربالرومفرشهافيوحدث.اننحيةوالقين،ودوبيودوسي!تومورفرانسن!مت

ال!واء.فيلحظةذاتلهبمنكنرةفعجةوسطالجمعانسرجثم،مائعتصفيقالاولىالصفو!

تعرلىوانت،قو!،انت،انك!غوميز-:فجاةماتيووقال.اختغىقدكانومنه،بيارهنبنظرهامودوبحثت.لمراسي

تقلاكل.لماذا.تبتسمكانتفيما،ملتهنينخطهاوكان،نحوهافرانيوالتفتت

انتأذلكتعرفلنانكاتعني-.حقاناجحةاًسمية.ناجحةامسيةكانت:وقالت

تا.نفسياقصداكنلمولكني.سأعرفهانياعتقد.بلى-لضوءالميت*!ثرافىكانت،البيضاءالصبةكللى،متاالحربكانت

شيئايفعلمنثمةوليس.غوميزياحياممالايمعونلااشظصاهنالرعلىالبردوهدا،المسدودللنودالمزيفةوالحموضة،*صطناىالقمر

فاذا.نظاماكطولا،حرمةية5ولا،شخصاـيهنهليس.اـجلهممن!لامحالضيةالثيموخةوهذء،الاحمرالخمررائحةفي،الخوان

منرامياخذ.ذلكيلاضوافلنالجمهوريةمحلهناالفا!ئتيةحلت،شبرلنالىينطرد*دييهكان.الهزيمة،الموتالحربمه.غوميز

يقا!ل؟هولمائاسيعرفانه9شتقد(،سيفنى"منطقةوكان،بونيهالىينظرهاليفلاسوكلان،عينيهفيالحزبيقراًوكان

حماسة.المقلاملناشدهمعنمناالرعل!ان-:غوميزقالالحربالىينظرهلإسووكان،صامتئكانوا،د*دييهالىينظربونيه

؟يقلاللونلماذا-.اهعهةالسوداءالثربحةمرقةوفى،صحنهفي

.القراءةليتعلميقعلمقمنهم!!لقد.يتوقفهتا-؟لحرب5"يضانحئوهذاـتجسرنا-

القيتنيفاذا0القرامةيعرفونفالجمع،فىنسافياما-:مايعوقلاوليسي.اننفعشمة"ودوباستصنحس:خفةفيضميزقلا

ملىليحافجانبياـلىيموىورايته"سيفيئ"منراميافىقتي.للشيوع!ةرديناامم!ولهط

يا!اوء.فخورا!ونننبانيلك،-فاقسمحريرؤعلىجمهوريش؟غوميزيامعير4يكونوماس
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قربمنمنهاتنبعث،.وكانتاليه!ذبهاشعرهامنواهسكا-أسبيلكفيماتواًالذينمولاجمعبالخجلاحياناتشعوالا،غوميز

وقالت:.شتنيهافيخفيفةفبلةوفنلها0الشحمدائحةبعغى.مثلمحيا-ىاسفيفانا.يزعجنيلاهذاان-:غوميزقال

.الكبرىالجائزةثربح.ير-.سررهمفييموتونالجنراليةان-

دائما.يخسر*نسعانانأ!يحنس:قال.جندالادائمااكنلم-

كانتلانهاكان-مسروراولكنه.الاص!لىعلييشتهيهايكنولم.متشابهةالقضيةفليست،امرمنبكئمهما-:م!ييوقال

اًحسثاننى":فر9التامالرفيراستشعر.تخيفهتكنولمجميلة.الشضة!ثليهمتاخنغيولا.لهمارشلاانني-:غوميزوقلا

!عفيليبصنرولىوسقط،،اقفةفانتصبت،وتركها"النساءمحادثةمنخفضبصوتوقال،ماتيومعصمعلىوقنفيالخوانفوفىيدهومد

:فقال،الارض:ب!ر

سيانه!انت،حذار-..مافيوياجميلشيءالحربان-

:اًلصنمودللمتشدغوميزولكن،يتخلصانماتيووحاول.مشتعلدجههوكان

،ـداخلهفيماذا-:واضافبقوةنراعه

قبلوماسية.حقيبةإنها.نلمسيه!امس-.الوباحب-

يا.داخلهفيمااسفاناريد-:الاو!دتقلددهيقالتمنزعجةفعيرةضحكةماتيووضحك.يقللمابعدثمةيكنولمس

داًخله.فيماليقل،حبيبي:ما-لوروقال:يدءفوميزفرد

ورات،فتحتهقدكانتولكنها،الصنمودمنهاينتئىانو!اراد.جازشاعلىقوياتأيراتركتلقد-

قالت:)دامبوولاراكتشفتوحين،الاسنانو!شاةالمنامة:وقال.الجميلةجكلنهبنمن،يسارهالىن!ةكوميزىوا!ا

هنا!ما؟ثناب-للرفعى!الحليةهدهاتكون.حامياالحدبفربيجمب.اجل-

قعب.قدشغصانه؟هذا:فال.طبط-

اين؟الى-ما.فيوفرآه،الممثلةالى.وتوجه.سرته-فىرروموغوميزونهفي

نعب.لقد!ذلكمنيهمكماذاً:قالضحكةفيونظرت،الخلفالىبرأسهاوارتمض.فوقهاينحني

سخرية:فيوقال،الصنمولىالىوارجعهيديهامنالكنابواستعادتبكلنولم،-سقعانكانا.ءسقصانواخداابتعداثم،سروسة

افضل؟فهماالاقفهمتاقراك.شاعرانه-:يفكرفيليبكان.المارتينيكمنكانتانهابدولا،قطالزنجيات

البد.منذل!تقولانينيغيكان.طبعا-:قالت.شقنيهعلىطفرتالتبمهي"مالدبارية"كلمةوكانت"مارتينيكية"

لماذأ؟".سرهوسقط"انعبلم"ةوفكر،الصنمولىواغلق.الجميلةمالاباريتييا-:وتمتم

الضخم،السيدجيدايميزألاناصبحقدوكان،ا1اثعبلملما؟ا!ء!بتة

مخيفتان.عينانلهوكانت،تخيلهالليالحدالىضخمايكن":قنالته.جيطترفصانكس

سوراوات،نساهثمةكان:نفسهاتلقاءمنالبثربةالعنانجبدوانفوطتمنيخلوذلكيكنرلم،صغيرةنايموسيقىصوتهافيوكان

وفالى:.عفوبة

.جيداالفرنسيةتتكلمنانك-

:تقدم((الطليعةراًر)):غضبفياليهفنظرت

فرنسا.فيولمتلقد-

.جيداالقرنسيةقتكلمنىذلكمعاًنت.بأس!:قال

،باوءاو:غضبب!،لهوقالت.ضحكلمسكرانانني":وفكر

تماما.سكراتانكس

نص-:قال

ملاحم-اديان-اءاًل،اًلعباححىللرفصمستعداكان،بتعبهبمديشعريكنولم
ماان.ارصنذلكوكان،الزنجيةمعينماًنقررقدكانولكنه

يكزنوهبب!هنسيبو!خالاشيا،.علىيمنحهاكانالتيالقمرةهذهمو،السكرفيحقاممتعهو
كان،تمتلكهاانتفاذا،واحم!نكلة:لمسهاالىبعاجةلست!نة

الاجدادلغة!اعلبعييهيداعبوكان،اًلاسودالشعروذلك،الجبينذئكيملك

ثمةكان،مائعةالردءتةكانتفقد،ذلكمنابمداما.الاملسادجه

لأ!...منونصوصعلاحميميلاخرونواشخاعيأ،الشمبانيايثربكانالنيالضخمالسيدذلك

فعادا،انتهىفدالرقصوكان.جيطيميزهمفلابعضعلىبعضهم

التوراةالهامسبقت:وقالت.الجلوسالى

بكر.انابل-:فيمبقال

الالياذةوشاعرية!كلابس

يده:ورفع

الانجيلوحنان!افيبرأسافسم.بكرانيلكاف!-

اهتمامك.يثرنلاالنساءانيعنيهذا؟آء-:خا"دنةقالت

للعربيةشقيقةبلذ!.نجربانيجب.الريلاس:قال

:وقالوجههوكر،بعينيهفامتدها،اليهاونظر

الاصليةبلنتهاتقرا.!ليكاعتمدانني-

وجهه:فيسيجارتهالهغانفنفثت

اعمله.اناعرفعا.صين-
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.الموق،العار،التعببالعاريشعراتيختارانالاعليهكاندمامليااليهينظرونكأنواًاًنهمايهوخيل.ايضاورجال،وبيضاوات

وخيل؟اقعب*اخرتلماذااائمبلملماذا.بالعارالشعوراختيارفيكان"؟ان!ب)"ولماذا؟دختقدترانيكيف؟هناانالماذا"

له:وقالت.كتفيهعلىالعالبميحملكانانهاليةتاكسيسيارةونادى،الهواءفيالفنسرمىقدكاق:ثقبذكرياته

.ثرثارااراًكلست-مع،شمبانياقدحامام،الطاولةهذهالىجالسانه:الانهوذاوها

ذفنها:تحتاًصنعهفوضعالىينظركان.السمكصمغرائحةمنهاتنبعثاًلتنالزنجيةهذء

اسمك؟ما-يسبراًنيحاولوكان،الهواءفيالفلسيقذفكانالذيالفيليبهذا

فلوسي.-وادار"اعرفنبملاانني":يفكركان"إخرواحدانا":ويفكر،فوده

مالاباريا.اسماهولشي-.الزنجيةنحوراسه

فرنسا.فيولدتانيلكفلت-ةغيظفيقالت؟اًليتنظرلماذا-:وسألته

ناينتريىافلا،اوراىثلاثاعلإتكلقد:فلوسييااسمعي-.هكذاس

الثقبوكان.راسهاوادارتكتفيهافهزتأذلكفوفىاليكا.نحدث؟جميلةتحدنيهل-"

ؤوقه،وينحنياليهينظروكان.العارقعرهوفي،هنالريزالماالاسود.بينبين-

وقعتفاذا،ثركهذاانةفلبهالقلقفيلوي،يفهمفجماةبهاذاثمبروصاتبضعةموخرتهاورؤصت.ع!يناهاواشتعلتريقهافبلعت

:قوةؤيوفغر،ونهض.الابدالى.نفسياحتمالعنكعفت،فيه.الخوانبيدإهاضغطتفيماالمقعدؤولى

لقد:الهاويةاًننلقتثم".ثملاكنتلانيالن!بعنء!لتانما"قزوجين.فلسناةاذهبان!يمكنني،قبيحةتجدنيكنتان-

العارلاسىلقد".ثملاكنتلانياللمابفيعدلتانما"..اًختار،فرنكالالففئةمنمدعوكةاوراقثلاثقخرججيوبهفيوبحث

بالعار.يحسالااختارفقدالاناماةمفرطبخو!شعرولقد،كثبعن:وقال

بد.الاالى.وابقيخذيها.خذي-

جدا.ثملاكنتولكني.القطاراستقلانعلي!نانهتصوركم-وؤاتة.تضحكوهيجلستثموم!تهاوفت!تهاالاوراقفأخلت

.غداستستقله-:طفوليةبلهيجةمالتوسخ.صغيرصبي.وسخصبيانك-

فانتفضةاًنالاعليهكانوما:الخجلمنهـوةامامهانفغرتقدوكانت

ذلكأنيتقولينلماذا-.يرف!بولم،مطرود،مضروب،نوعمهانه.فههاللسقوطيتداًعى

منممثنةةفقالتالقعر،فيإختظرءالعاركان.اؤروارةياخذهالتقبفود-ينحنيوكان

التالي:يأخذ،قطارايفوتمنان-

العلامةأهيماأتعرفن.را!:غيرتقالاننيهودنيقطفبحاجبيه-ازلهـمكعو.لفا

العلامة؟-:فرددت!!خاالاخماعهذالحضعور

نعرفانويننغي.علامةلثيءفكل.بالعلاطتمملاالعالمان-.:

لماذا..:بعدتنمبنولافتمثلن،تنعبيانعليكيكون.الغازهافككاصرهـيهرجم!لبقاحم!-فر!اتعباح!امصربنب!ثر؟تب:!

عندكاًن:علامةتلك.تلمبيالاعليكوجبانهذلكأتنعبيلم-هـ!افلممىنن-جمياب!ثمرعيصينهسبهوسيهنياتا*!2..لأ"

وقالت:دأسهاوهزت..جمزكىفي..ههـصماء+!يأكبا!ئوطاودوش!يضتت-!-::ا
به.لعوصرامصلعملاصا

تقوله.ماجداصحح.صحعحهذا-..م.هـكب!صحلسويرفى..فرجماص!ن...ووللركول!....ة09--!ت:

في.امامهبالدليلالقيامينبغي،الباستيلجمع.افضلعملفيرفصىزل!...!وصةفيعزهئاضهـع!فيو!!*.

!الحبربلتسقط.اورفيه.اًناحيثنفسي(مزدانينيغيمكانه-.!...-.ة00.03ثكبيرألبروب.!!

جميعا،اجلهممنلعيسأريق؟جنانانييقولانيستطيعالذيذامن...!:بة.بزيز.لاثبةت.ة.ة-..بة1...0-"جمر.

ومن،البرالاجلومن،بيتواجلمن،وزيزيتموريساجلمن*تتت!!.:..إ-تر..؟لإ.!.ثج.:.ت":ة.!:.ةحم!..بة

فنظرالزنجيةالىوالتفت.اظفارهبمشنمزقنيالذينالناسجميعاجل..!-نر=!:-تتر.-؟---!:تج!آأ100001لأ".....!ف!

........*-ث!.وللأنمس!ضر!-

ليلتي..الاولىالغراميةليلي.واحدهللة،ليلة:بحناناليها---

.الاحيرءء

.فلوسياحمملةانك

له:مسممت

.تشاءحينلطيفاتكونانت!صنطيع-

بةالديكصياحخىلطيفاساكون.لنرقصتعاني-:لهالالرر8-.

شمض.وكانت،الرقصتحبالزنجيةكانت،يتسمثم."الاخيرةظتهمصث!دالذ!الوائغ!-ا
ليل!ه".يعكروكار،عوميرالىيطرماكيوكلا.يرفصدكالا

*خيرة،ديدتي":ويفكر،-كلقصفيديببركان،اغماضةنصفعينيها!والخاشوسالثوايخ!بانجارفه.

نبصإلعحركا،ولكئ-اغدلىسارئقوقعييكيمنيثمبعرحلبعدلسلاباملعاباليلتيلئ!دلغرلعيدمعة،-ك!نخ!!
01ا0ً،.،باكزن!انر!محريملصر

ووحد.،والتبذيرالرضىيسس!مروكان،يرفصكان.:ايمضعرنهـشجمص"

يتمهل،القطارؤممان،الجمارطولعلى*ضواءانزلقت.خيالمانفسه2...!لم

بعينيهشاللطرب،الحاضةالممرلطضةلنور،،-وصاقفتهزلرينيدص!رلريروالنشولموزيجوالدبامحهريلخمااممثخبا

-75الضفه!علىكنتنمة-عكباض!أبم!ضصكافص.لق.004ا!ه!
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ف!تلقىع!يهينحنيان(لرجدنكانبينما،-لدماعلىة،ش!

0خمر؟نغساوجههفي"لتثغ!ذوقف

خلفه.4هانىس:ا-لرجلىقال.. 1(1-،ثصخهعلى"لمنشورتتمة-.

يريد؟كأ!،يعم!نهكائأبيئمأته2فحرهـمر!جأةلخوفكد.و

!رأسهالحمالكفيالايلحضلي!ونكنه،كنبعهكانتاً؟ايرىاـن

الليل.طيربر(تصاًلمشبيه

كحريق.-:وعرخ.2صلناشد.ميبينروش!-

الرجقوكان،ال!تبةفوفىنجنادححدكاق.جواًباييتلقفلمأبباريسىفمرا!لكننا؟ميبينلادوش-:شارلقاك

:ناااتيص،إشالاصانعفعصبصاتصا.تصانألنضننصلبصهلاتصامتصايصصمص.مصلبوناوصد-:تصا-!اصينقألت

مهل.علي،مهلعلى-.ينزلوفكمسولىبةحكل!كجكماجدمعوا-ء.الممرضةوصاحت

ا،مقسوكارالسمورا،،المسماءفي"لنجوميرىبذاقدكاقوكنه:فظل،مئت!ط(ستيقفقدب!نشهدوكاق

مبارده.؟نحئاـين!مانا،مادا-

كتبعنيأهيهل-:وسال.:الممرضةواوفمحت،احديجبفلم

:"لمصفوريالرلمسز،الرهلفساله.منااًلير*منقضي.فااًحرىمرةالقطارسنستقل-

مي؟من-.كفعك!هبمكا"يرينقالت

صديقة.ابة.جاذكل-.النودهذ)بسبب.لؤلماننيكيبماى-

فينضعك!ولن.برمدفيمابالنحاءسنهتم-:الرجلقالببهـ(كلتيهاخميوهيتفحكوك!لت،نحوهاوأسهفاداًد

وأحد.مكان:تمرغا!يمرفةوكانت

:وتصاتب،ينتتجة!شنرهصكأبصعص.حوائنلماصاتنمعوا،لبهكنصمصوانأمعوا-

..أمنكنتومئي-تلمغجمج!هكانتاصلحرجلعلىوانحنت

اهاهكم؟يبلناقحالابم!علىنلرص!ولكنكم-8-،ننهيتمل-

...(ظيكئت..كئتهـ(طن-..شارلىقال!للشسيطانيا!ثقيقة-:الرجلقالى

.1لرصعالاصنسوهـيصعص.عهأمص-:مصالت

01*!لأ!تمأا!-!ا!!!م!ورإ؟ا!القابليةليقطصتلقورخذيها،3انتستطيعين،هياميا،قال

كا!33،،؟-ش!-!؟؟!لأ-!7-*،كا--؟أ!.ء!ر--صتس!-4أكةجمظوتخطت،ئواعيهامدىعلىالتشملوكاشر،فنهضت

ء.-دبء--7--س31ا،س-ء؟ير.البدنحوف!لجهتاجسماما

-م+-ادوح+اس3.-+-ض:ء؟؟-.-!-!؟،.-ء6د؟!سلآ:)!ص!-!--ب-"!ا.ا-بمسصا-"ء!!!صءكأو-!فم!مممجاد،الرمنكانواـلؤ؟كهربما.ماوئوئاهئا؟ننأ-:شاهـدفال
-3-،ءا!ك!---و،-كاء--لالم--12ذكا-01/1!بم.-،!!-حا-.-حا!----ة-س--ء!

.ع.،-،اهـ.هـ2*"لرعس!3؟.!تكأفي--!ك!"!ء-س1!!حور--!ى-ءحه!ص،

ا!!:-؟بركا-ض!!7!اخ-سسأء!!3.-+كل.:.سح3ش!خ""73+3كا"م+.ح1"ء..اببنايصلوافضى.اداًغها.بنبغبمحاللةهيروق،ئا

؟1-؟-ة--د!خر!!(خ!ملم-!.!-،-س.--كاكا-ءصعت.بالمصذرعابمعا؟اً*-

ص:هينيه)مابصععهصثاسم،،مصع

أ*نتظارقاعأنبر!سيضونناثراًهمادن-

--ص؟---ى----فيس!وءع!صلى؟.فى!!عورس

-ص"-د--ء--ءقيصثس"-صبر-خ-:ش-خ---*!؟-3ك!!!مم!.دكئيفيهاقمت5لقد.الحاللةهذء"ترداـنقلي!يزجئبم-

بم-اأ!لمس--!-صصلإ/ء-1ور!؟خ!في-?-لم!!3،..خح--!ح!:-كأ.3كاع؟و!مت

-أ-:،بخ3!4لا؟لأ+3"ء،**ء-\*!ع؟.؟مت.*يميما-...معكاكونأنائايئيني-:لها!قي
!ا،أ،!ج!حعكحيبم!*؟!.-.ور.جالىلأ-"كا-كا

ء،.--ء3:06*-+!-د-!لالا-ة.-خلا-.1ش

؟ا.أ.ء-،1ل!-؟.دقي.:ء--33+-"!:1-

إإ9!61-3-+!ددب-3-ة-..!--)د.ء-!حى--ظتلإ::+ني،!!؟*نرل!.او!ءهمها-:بلائشادوصاح

إا؟؟اااأ--س-بخ!صبر-؟-خخةفيزر؟؟بز3في!ممه!كاظ3!ك!-ك!!رجم!-؟!-قئ!*في!خلأ+!3-لانر!س!في.!فيفيتر!*9

""أاأ-:لأش!!!!!-"2"-!.:!!ش-.-أ-*"لإ!-لا:،نر؟إ*-،--*!-فيلإل!في"؟أبزفي"ع!زرغ؟ج*؟قيتنشالئوريولونكائؤالألهـ!سوراوكا"لوا،الحاقلةاليرجالىودخل

-أإ؟\\9!،3جكا!؟لإ-و---ىع3.س-!ختءلأنن:!-؟لأ+في-"لأ.ت-!3-لاني؟*-في!.؟ىى"+؟في!!؟زر!الجفنبنمنيدخلونف!ائما،المدارعليعرلهمارثسسنوقد،ظهرهم
إ11إأ--!بخمخد-!...3*!لأ-ى!،-.!-!-ظ-ء!كاع!*ش--؟-3

!اغ-::!!قيء"ور!3:ى"33ص!زر-ظ؟!لا-.--عل!!لم.*!؟!ل!!!*!سخا؟لألالا-ب-!تر:منخفض!موقينكالرفثالتلمالصمتوسا!.وامدوقثلي

اأإأا،بز!؟-!!قيدفياني!؟تجفيقى7إ*2!.تن*؟!قي-؟!:!ئي*!..**لإلا!!بر!ء--

6:،خ!س--؟في*06.ل!!*-..--ل!ء-،+د:-!3؟-"---"!د3*!علأد- -س"أأاأأ."-..!-*+؟برل!!يم*!ص..:.؟-ديمبم!ج!رو!-شح!3!؟-!.-إ-.لافي!.-إ:-،.-:.؟رزء!قيفيبكا.بناس!بثهونائهملكثلث-

آ؟؟؟9ضجمد!بن!!جمغحد؟رز+ظ"--!فى!!في!4،ابرلا.-زر؟-!قي،*خ-3،لإخ!ى-د-زر+خ.خ،فى!،كح!-،و!*.

أ.إا،غح!قي-جمي!ث!؟فئ؟3.*3-خ"خ-3-!لا!-،+-؟3:--؟؟ة،

!بهتن"حم!3ا!!اآ؟!ء-تي!لاخ-3*،*-؟-.-:!3-دبظ..ل!--؟!---خ--؟"!

.ة-؟لأفي:.د.صع؟3-*-3*،لا-؟زر"ىع3*!كل!عىأأ"اأا؟"؟**!عىصبر-لا؟صعظ-.-!7.ء.قلبهمصىقببهعتلصطعيريئحنياهصملصهر(اص.سماوليئصهبفلمص

"في!ح!ج!كاآأإأأخل!!*---بر-.خ!-.-!-؟قي3ل!ل!-تياسحد+؟لاع--ع."!لاس-بم-

أا3-ا*بر؟زر؟ع،033لاع--لإ-:!ء----لا+بع--3-333--0.-ك!كا؟فثشكألن(زر،"ثومكستطيحمحنولم:يغئي6لنهوكان،لما"جهكان

إإإ!3-رز؟؟-نرد*بز؟-3ألا!:3"؟3دد-خ"فيخى---لا!لا.-،-!--2**ع!!.ث!!..يئعز9،ضضشاصتماماقدعيهاعاممشلولوهـا!،د-انقبلقئم

؟3زر.طأأ(%إإ؟أ..!ض؟عخ.."-؟د5+!-تيلإسذ-ء.+،!؟حسعا!بهجاهـل!،،والدخان،وطليل"دورييثي؟لكوبمد"*ماصيالمرفيئيئئئؤق

!!\9!؟اأ!.-!فيقئفي.*؟،جخ!-لاكابر.-!-

؟ا1اإ9--لإ-رز؟3!!لم-علا!زرفييرجم!!-"لبابكصتوكاث.فثفاممائ،"!كلةواـ!صاى،و*هتر"و6وكلبرو

"إ؟1119.قئ-!!6.-لا!فيلإلإول!!ح+،،ع.:،*!+نج!زر!وعرفت.هوراما*رضي.الطابقفيض!جةوسمت،ئورهغشعاح

9،الح؟*لإ"-!ش"ص!3؟هـ"د"ض!-لا-!"-*خ!!؟دفي!!بز"-سقفئا،تحت،هئا،له:اعماقهافيالس!م!ب!،السلمفي !مصسه
إ%،،إأ-لأ+!بهج!!3!يركأئج"*.،لإ،لا؟--3

"بخ!أ!ا؟*ع!*لإ،:س3!-كاء--ظءزر-ءأ.

،ألأ!-بم!رزير؟3!!لا--ء!+3بم!،،كااس،ائلتهئم،البابم!!يووبتح.*خيرة.أـخرىليلة."ممهلي

إأأ؟أأأ---*فيلألأخم!،قي!!ك!!رزفيرر!بىب!؟+في!؟)!-ع!!؟تيرز*بتر5!زرب/--ة-في.سوهـيئام.يجري"لماءوسمعت،المصاريعلاغلغالئاضهوفئح

أأإتا!+!*!*شنرع+؟في؟د"!3لالا-"؟-ى"رز!6-!-.سقفناكحت،الجدأرلهفاالمقابل.الطر!

؟ألأا،.غ.*!قيزوس!خع-زرضبخبمالمح!مم!،ك!ئحمائخ!هق!حممالمحطلى

!.بمدجم!8لوراينقهـداقدهمقودي،لهوديهذا-:شادلقال
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.مكانكلفيوازهاراطلسيةاضواءذا!ولفئةمعطوةفرفةكاقت:يه!رباةوجعلجبينهعلىيد.وامر

قالت؟!يئكاتر!ينك!لر!كاترين-

-اـلنل.مصباحوكان،اننجوميرىوكان،ائرمتهماعلىيتارجحوكان

وفكرديوانعلىدميةفراى،حولهفيماونظر،غومميزفدخل:يصيحوكان،هصباجثم،مالنيثم،هينيهفيينبثق

الثبه،كلشبيهةغرفةفينامانلهسبقلقد.،اتوريول"فياكحري!(كثرينس

وسطفيوكان.سقفو!هطربلاولكن،"وازمادوسمصابمحذاتأستخرسترادهل!مجنونهذاان-:اًلخلفيالحمالقال

.لقب.الخشبيةالارش:المعوءتخنقهبصوىشارلفقال

ثبتسم؟ولذا-.الابذالىالقمماسوى.اسمهاخنىاكللىلاولكئيس

منه:واقتربتفراى،جديدمندحملاء،بابالتحا"م،الارضملىووضعاه

ثت.متىاليهاضودانفباهكانك،تعحنكالغر!كانتاذا-وقال.الشركفيووقع،ينغلقاـلبابوسمح.كئيبااصغرسقفا

غدافاهباني-:غوميزقالى:ارضايضعونهكانواببنما

ذاهب؟أ.لتو؟ين؟ونا-:قالت!قلدون!قلرون-

فيهما.تعب!!اللتينالجميلتينبعينيهااليهتنظروكانت:العصفوريالراسصاحبالرجلفقال

اسبانيا.الى-!انتاسمع،ولكن-

..اذناثك؟اسبانيااًلى-.قبعتهمنيشتغلالهترىفانت.لثه-:اً!خرقال

مانونية.فيجنصي-انا،نعم-:قالىمعوتوفال0اننلقثبمالبابوانفتح،تتلاشىخطاهماوسمع

انتأجانباىومع-:وسالته:بلانشار

دانكوأجانبى-جديدمننلتقيكيف،عجبا-

طبعا!ولكنه،وجههفيماممندمةشاولتلقىنفسهااللحظةوفي

بئراعيها:عنقهفاحاطتمقنوحتانوع!ء،ا!قفالىينظر،كايت،جمداوظل،صمت

وفالت:بةنفىلجميل،؟فقلهاد!اوكاياتكنلم.عضوملىاذفيفييهيلاولءكانبينما،سعتهه،على

.-ينامانه،اطلمةالغرفةفي،ظهرهاملىجاسةوظات،ام"انتراد

لي!يرو!برجلاخيرااًلتقيت.بالكرهداليس.واح!دةليلة،قويانه.افافاحرسه،النومفييستغرلىحتىطوإلم!للبثولن

..الحربلىبحقدبلطفحين-لمعتابموخرىمرقبلهسو:قاليرتعشرلم،اًدحرباًلىذامباشهاصباحاهذاعلموةلى،نتيانه

وويسكي."جن"زحاحتيالطاولةعلىان.اتنظرنيوميوءـذء،دسهـين،3،اًررءل!حمنزوع!و،الانا"أ.جفناءت!

...كيالبىو5كم،آه:وفكرت.الا-يرةالمبلةا

الطاولةالىغوميزونعب.واختفتاتواليتفرفةبابوفتحت

يهتز،الزجاجوممان،تجربم!الشاحناتكانت.الجنمنقدحافملأ--!سم---مسم-عسى--!سم-عصىمحىصسه--ا--

ولكن":تتسارربرهي،اًلريرعلىفجلست،منتفضةسارهوهفافتء-ص

طليتانسبق،نقيلةشاحنات".تنتهيتطدلاانها،!لمايبلغكم؟لقشهي11صددصط1هاذ
بدولا،ومبصمراءخضراءوخطوطرماديةاغطيةظهروعلى،للتضليلا

تبكيمحن"العئسخلتبقيتمرهفين"،انهاهيدحرجابفةبسدحةوبالجنولن"ابهامم!لرمد!طصخيماصعماواتردرعيمسلدلم!لاليرءو،صا

111

حرلممعاماوشر!."غوفاميزدمعةمطوهـلصضيرحتياولىميلقطالمميك!كيودممعيل)8ا،ئئأص!ااسمحصالم!ئحم!ع! ،الوسادةملىفارتم!،لهرماالغصارركات!ك!كليي".

.وانالدهلىجلسثمالغرفةفيخظواتبضعوخطا.لذينافؤجدهجن

ا
قبيبا؟جلابهايلتول!عيةمبعى!يمهىفغءالاصصنبوبيمهولسمعقدحهيمسدكبتيةعلىسلشنيجورجللاستاد"لعلمعباقرةساًا

سعيدا،كان.ملساوينكيدين،خا.مرتيهفيتصمد.معهودةعنوبهرئيسنانبكأرريللالوارر.والحربالاثشراكية-12
يوفوس!فباجمهورية

والزجطج،.تجريالشامناتوكانت.،،قوجمرافتي":وفكر،وشربالعربي*دبا!!ةمنلتخبةآثارفيالعربيالادب-13

احبالحياةواناقوكلبماانشيفكر:-"يجرجمه،توفوهبزيبنرخأطرمإلحألصنبواالمربيالعائمجمعاتفيرسنالط

اعرلىو!ثذديدال!اهرلىوللماذخث!ماق!للصيالترمر،نتظوالحوحق!لمؤاحهلىواشرارههبداللطيفل!ستاذالعربيةالقوميةمنالثقافيالجانب-(ا

مى...و!واالنجفيالصافياحمدللشامر*مواج1-5

لسعيدفتفس!تافين،فيكنيالرم!ع!اناكلنفسة!عية)،ا!رفعهمتفيطاءتيواقلعجيقصريللالتاذلومومبا-16

لبنانفيالبرلمانيةالاصول-17
وقهلت:اًلورديثولهافيعازءوكانت،الا!هـ

-..هالخطيبانورل!ستاذالعربيالعالموسائر

هانبي.-االعصريساطعل!ستاذظلثة()طبعةالعزوبة.هندفاع-8

وتتعطرقغنشلوهيألتواليتمرننفبمإس!اهةنعفققتوكانتلتقدارايدالدكتورترجمةرولانلرومانالحيةدرسوآراء-9

مفتوحةمبتممةمنهواقتربت،دائماد+لحتهايحبونيكونوالمالبيضلاناترجمة،همنغوايلارنستتشر!الشمستزالو!-.11

الوصامه.فيغارلىوراسه،السرصكلفيماريايناموكال!،النواهبناحقيبديعالدكور

مصفر:بصوتوقالت،بنضبوهزتهكتفهمن!خذتهاحقيممدوحلدكتور5والاعرا!اـلجنس-111

تشتيقط؟اناتريد،الصغيرالوسخايها-،تستيقظائ،.لريد-لم-!ىمحى!س!سم-!س!ى---مححى------عسى!
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7!اًلموظفمال.المسكريدفرهواراء/،الرفعلىالقدحوضع،المبهقينبعينيهاليهاونظراجفانهوقنح

نرنكا.هثرضسة،محلده،مونبلييه-وكان.نراعيهبينواخلماعجلغيرعلىفنهضالديوانهلىوالدمية

:.وقالءاداةاياهااخ!"التىفرنكالمنةفيو!شلهفمد..سعيط

11سمهاًن!نبفيالنيما،!الانسأهذاتقراانتستطيعهل-:غرولويسسال

.الانتظارفا!ةالىانعب-السؤالليهامليتطرحالتيالثالثةالمرةهيهذه-العاملفمفمه

أالقطاريسيس.سا!ةايةفي-.مونبلييهالىذاهبانكلكفلت

؟القراءةتعرفاًلا.ا!ابعةالساعةفيس؟مونبلييهقطارهوواًين-

لا.-:فرولوشفال.يصللموهو،صباحاالرابعةالساعةفييتحرلمانه-

ةوسالالفمابفيوتردد:قلقفيغرولوشياليهفنظر

ستقعأالحرباناصحمح-؟انناعملهانينبنيالذيما-

ثنفيه:الموظففهزهل،الرابعةالساعةحتى!فوةلكوخذ،الانتظادبقامةالتصق-

؟كذ!اًلشي،الدليلفيمكتوبغ!هذاان؟يصرينيالليما-؟تذكرتكممكدلا

،وفكنهاودا!*ساجعبانهيتظاهركو!نالنرفةداخلنعوواتجهرففي.لاس:غرولوشقال

ففرته.الىومادرريهبنرا!هو!ضع،جلسانلحظةبمديلبثلمبل:صغارحماداىا!اًه!هنامنليس،لا،فافطمهاافنانعبث

با!رما!لهيدليشخصايصلو.!ودوكان،حوررفيمافرورسيونظر.يامجنونعند-،النافنة

ائن":فقال،مقفدةكانتاًلسامةلكن،مذهالحربفسيعنيغفونظاراتنوموظفثمةوكالة.النافلةالى!رولوشيفاتجه

ن!سا،كان:!ميهيووهوالساحةوعر"يلانتطارفاهةالىسافعب!هيهس:غرو&شقال.الزجاجخملف

ت!لمانه.اليتاءوكانت:فرولوشي.دقال،الموظفبخانتفض

.انامدعيني-:هيليملا!اتبة.مونبلييهالىذاهبئملأاني

وسوف،منهاتنتهيانيجب!بي.بعدفمماس:هلو!صيقالتافاوفديكنلمانهفيريبرلا،الموظفعلىالاندمالثييبدوكان9!

ذلك.يسعشي:جديدشكغرولويسلىوحانتل!فقد،ذلكومع.تماقا

طىينامونالذينبالناسم!رىوكانت،القاهةفسفلالبل!ولدء؟هناا!عنوبةمونبلييههيهل.-

وكات،!ذيناالنوروكات،الارفيماملقاةوالرزلموبال!ئباً!امد

بنفجلسطعدميوافترب،علأمملىالداخلفيينفتحزجاجيباب.ا.3!هما!+جدأ--.

يشيلالعرلىوكان،الفم!فرةوتنامتعرراحباهماوكانت.أمرجمنص؟آااا.-+.اام7نمكل

ميههافتحتتخرىالااما.ورديةاثارافيخلف،..."ءمر..ءا!يإ+-!ئ!4يئ+

شارحا:بمكلنظرثجبيييافقادسودوييكيرلال!همصاواا!ا!ا.!بربهـح!!..+ا
موننلييه.اًلىاًئعبانويجب،الجنديةالىدعيتلقد-.اا-اا-!::ب

غرولويسوفي.بالتوبيخملعنةبنظرةورفنه،بحيويةالمرأةفابتعدتءو..ا-ا-!-

ذلك:معسالهاولكنه،الجنودتحبتكنلمبانهام.كيرلىصر..جتألمثا!-اةاتشات:في

!الحربستقعهلترى-.-ا-.اأ

.الئومالىبرطثت،الوراءالىراسهاقلبتقدوكانت:تجبممافلمعقضلأل!ه!لم:شسب.-.:+-اير-.-
ابدا."استيقظفك،نمتاذا":وقال،ينامانيغثىفروركسنومط-.بر

مقانقكابثلامعهكاماليبمدولكنيأكلقتشساكانماليلاصغبروجميغخزئعواماسالزقبهكامدسخوىيلمجضهسجعة--..لا.

كانذلكانفيلاريب"أمنمعحربفينحنولكن":وقال.منلقة.-و-0.11-...!-3.

فممدىننىلطيبةاباللولمرراًيبئكاعئدهدمسيهسبب!ئلمهالزلمسفي*وميلماالاعلىماقابسطفيا-ص!.ة------بة

يحبيكنلمرلكئه0يطعمموننيفانهمالثكنةفياما:وقالراًورلهللىضتزفمرالرم!صاوهعلا.-.--؟.-؟.ننو

ومفرغا.حريناكا!انةواحمهدفعةوأحس،*نتظارقاعاتولا،الثكنات.-ة+

يادبي:وقال،موننلييهالىيرسلونهالانوهامم،وفربوهاس!وءلفياءعنزهـه5!رصربهئرث:"-إ..

وجميع،اًلقرامألااعرفلانيذلكةوقال،ذلكمنشيناافهملاافي!ام-قىرز!!اهـءررضبر-:.في

الجريت،اقراوقدكانوا،منهخيرايعرلونهاكانوايناسنارزينهؤلاء-صص.ت

الليل،فيوحيداكانفقد،هواما.الحربستقعلماذايعرفىنوكانو"برءا!لىظال!اله-همالملى5-تنر

كانفكارلكيفل!!عهشيئايكنقث!يالجرئتليميعرح!ييكبدهلم،هلىصنيرث!احيد"بئمحاهـي!لرجم!زطمه5-.في-

.العاجياتاسعار،غداالطقس،العرب:شيكلكتبوادقد،هنامكنوباالزهـ!فتك!الما-ا!.--+--:- ردلى

ا!اتمنالوق!راى،ونظرالجريتوفننح.القطاراتصامبالومتزك!هلرئصاهـيئلفمغ05فحبر

فيالنقوبهذهمع،البربريةالارافنهلفاتتشبهوكانت.،السوداء

ممسرحالبهاتشعرنطيثحنريماانضعألمحرهـجلبحمثوكاصمونفةنالتينعمالىيبارلا؟وما.هـ.ء5؟0يخ!--

يبكي.واخذ،تسقطالجريمةوهـ&،يضحك.-؟

ا696؟ب.س-ضرالالحعاعةس!نلأءه!تء،ز!ح!سر
صهبما-س!بهؤ..

السضفرترحعئ
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-ءا.

تلمححعى.!غفىكلىاصهس
و.

!صر!طلب!!
س"،مرصيمر8!ىءم،"هـ،،لهى8"!ع!،

")1(..فيهرأيلاتخاد،ما.وضععنإلانفصاليحطصأنانهماالاديبيظنو.مروعلنمزعجانشيئان

احريةامحدوديةعن،هناالداخليةالحريةتفترق،الاجتماعيضمعالووطأةهما..الشلاءويمزق!لنه،وجوده

:التاسووعىوالتقاليدالسلطاتبهماقسممحالتيالعامة..باللاحريةالعنيفوالشعبىر

تبعاينشأوان،الاثنانيصطدمانالمحتملأمنويصبحبلانهمابمعنىمتداخلان.ومتناقضانمتداخلانالاثثان

وعيممارسةفيابكلتبحرية5:جديدفكريتحوللذلكومتناقفان،المكثرالمتفرغالقوياماتبلوجودمعالازمان

الحدفيالسلطةوحرية،وجريءناقدوسلوكنظيفمنالاالاديبفيلاتؤثرالاجتماعىالوضعوظأةانبفعنى

..الكاتبحريةمن،في"محضشكليالمعنىهذااننلاح!فوسو"داخله

التىالجامدةالاوضاععلىالتمردهيالداصايةالحزيةثالثورةتجمدكىالدولةتختارهصعو،اللاصريةانحين

والتنتصريد،"وبالسجن،ر،لارهابالكاتبف!متكميمتحاولص-نالاالاديبفيلاقيؤثروهي،ضهوالمعارالنقدوتخمد

لطةوالانقب،دل)-،اخرىمرةوأ،غواءفرة،والاغراءوالتنكيلزنت،طالىوعيهفيهايستحيلالتياللحظةديأي،خارج

رةرو-الشحصىةضجاعالاتهـد!هـ،ولااءاعولاحيثوكل..فيهموالتأثيرالاحرينالىالوصولغايتهاجتماعى

الت)قائبفضىالر!اولاه6ب4ألداخاألاديبحرية،ثالثةالركلرتاثسبرهماوشدةالعاملينهذينبفظاعهالاديبمظمان

بقضسهالوأءبخزامالال،ثانجا،هب،بالانتصا.حدعوةلكلفيمنهماكلدلالةوببصعالخلطيتعمدار"الىرانجعة".

،واك-حرورءالمساويعنالاءلأن.ثالعاوهي،الشعبوان،داخلياوضع،اللاحريةيظنا."أي:الاخرىمكان

عروعةثالمتوغيز"المشروعالطرقركافةألجوابوطرح"-حثمنأي،الاد)بخارجفيتنؤثرالاجتماعيهالحالة

.والاجتماءيبالنفىةمعالوعنالنطرف!بصر..وخطابةكتابة،بللاحرينيلتقي

صعينالوسوءعنيتجاوزانصقاالاديبيسشطيعفهلوخار-ص،وا-اجالؤثرانلينالعاصارهوالحقيقيوالامر

هـن-الس!لطةتعسفرتم-ليعلن،والفكريالأجتملعيواحدةلحطةفييتباعدانوولكنهمابختلفان،وسلوكيانفسيا

الساطةوتراها،القضايا.وأشدها.اهمببةاخطزيراهاقضيةملكهتصبحلمعزلتهانالاديبويهايقررالتياللحظةهى

يمكنيهل.؟الارتباكءلىوابتعاثابلبلةالقضايااشد.نفسهامعاناةيعانونيناللىالبشرانقاذعبء-عليهوان

وعميقوجدلدرائعمسبوىءلىفنيةاعمالاينتجانللاديبالوضسعوايس،محضاخارجياوضعاالحريةليست

.؟!المتوسطعنبكثيرأقلالاجتماعيةحيلالهكانتاذااندوماالحرالكلالب.بامكانيظلاذ،كلىلكالاجتماعي

،سعيدايكونانربىد،كالناسبشرالاديبانلاشكومعريماتوالاطرالحواجريرقصوان،حريتهيمارس

وحجرة،للتايفزيونوجهازا،خاصاتليفونايمتلكن1ويودالسيئةالظروفحكايةيلغيانايضابامكانهويظل،السلطهـة

4عربيصاكانويود،الاصليالقيشانيمنءاستحمامالرسالةيوصلوان،منهاجيلهويعافي،منهأيعانيالتي

شئساويقدميكضبلكيالوقتلهيتسعوان،.جميلة..يوصلهاانعليهينبغيالتي

الخارجيالعملبينمضيعوقتهأنيعلموالاديب،مرموقاالداخلب"الفورةتلكتحققالتيهذههيقوةفأية

قراءاتهوبين،4واذفكررالبدنيةطاقاتهيستنزفالذيمتصلةديمومة،باستمرارالخارجيظلحيندئي،العارمة

إلعيش،وأكلالعمليطغيانمدىجيدايدركوهو،الخأصةهوشيءأي.)ونشاطاتهالاديبثعوىامبتعملياتمن

أغزرسيكونانهتماماواثقوهو،الخاصىأنتاجهعلىولا،الاجتماعىبالوضعلايتأثراًلذيالذهبيألميزاًنهذاً

تتولىأنمالجهةأمكنلو،المستقبلفيفكرااعمقأنتاجاوأ!بالطغيانيتأئر

وهو،ومسئوليلالهابعملها،الخاصةحياتهعبءعنهينقذلأالدأخلانكما،نهائياالاديبيعطللاالخاربمان

يحييانءايهالذيالعادل"السلطلن"بهذادومايحلممناسبامقداراانئظنانخطأوليس،ئهائياالاديب

اعماقهفي(ارأقدةاالفنيةامكا.يخانهللعالميقدمواًن،مواته،الماديالدخلمنمناسباومقداًرا،الخارجيةاًلحريةمن

ننسر،لمولبننأ،ورائمجميلالحلمهذاانشكولا..ليسالمطلوبلكن.وخصبةقويةارصيةللاديبيهيببان

ةالفاضا!بالمدنالتاريخوطيلة،ذلكقبلحلمنااننامنضمنهاالادنجبيتمكنالتيالمثاليةالظروفمعرفة

تفكيرلبلبالنسبةصعبقرارالىوانتهينا،واليوتوبياتيملرسانالاديبيسمتطيعهل:هوالسؤاًلانمأ،اًلانتاج

..5ومجرمثالىوفى،الحريةلأتحكمهااًرضفي،خيانكبدون،التزامه

عالةوءلىوحيدأسرألا،هنايثاروحيدأسؤالاانبيدانالاديشايستطيعهلبة-؟للغايةتعسمادىستتوى

حيأةليؤسيعلنيالاديبانافترضنااذا:الاهميةمن.؟ظروفهيتجاور

يسممانانهماوقلنامنقصلينشيثينيلانحتىعيناثعد

ترجهمسة-22ص"والهـثورةاًلمادياندذهب!لساهـتربول)اً(؟ج!ان..0الأإجتماعيضعاًلووسوء،اًللاحريةيلاديبوجوب

دهدتأدميضالعربيةاليقظةدارت1مننرر-الالاصوجملااًلمدرربيسصالحقيقةفىيصبحان-اًلسابقاًلس!زالبعد-ومنهما

وا.دنثر.وادترج!مةعلىالقدرة"تكنلماذاًالحريةهيفما..واحداًشيثا



حرالستولكتني،صحيحذلك..حرانا:الخاصمنبالحرمانالجارفشعورهمع،الوطأةشديدةاحتماعية

عليهااجرحنى..ذنبهاوما.0واًسرتياحوتيتعذيبفيالاثرياءيمارسهاالتيالصغيرةوالسعاداتالمتعكأفة

.؟!.التشريدوالخرابنستطيعهلاو،وسكوتهصمتهلهئغفرفهل،واًلسادة

هـزراكل،القضيةهذهتستحقهل،اخرىوبعبارةالوضعانوخلاصته،يسوقهالذيتبريرهعلىنواًفق!ن

01الاستشهادمستوىعنببحثانعليه.وان،التزاملألهويخلخللطحنه

اخلاقيةاخرىمسالةالئهناتحولقدالامراننلاح!.!إ-الراهنةحيلالهمنآرق!ا

مادام،حرالشىالهـحقيقةفيالاديبهذالانوذلك،تماماهاكاجاوا""أسمهامدينة:ملائمبمثالاًلامر.نقربفسو

طريقان..بألتزامهشعورهمنوطأةعليهاشدالوضععبءحربةيفهمولاالعدليعرفلاءباطترسلطانلحكمها

هو:احدها،الاديمبهذاذهنفييتألقانلهماثالثلايعشى..وألفكروالكلمةالفنبجدوىيسلمولا،إلتعبير

حريضكط.احققكيما،!كلم:والاخر..بطلافلشه،اسكمهمطحنفييعمل،متزوجغير.شابااديبالمديثةهذهفى

لوالتحريفمنبقليلتطبيقهيمكننفسهالمثالوهذاتوفى.مساءالرابعةحشصعاهحااًلسادسةمن،للغلال

والمثالان،للاديبالاجتماعياًلوضعسوءمسمالةطرحاودنانصفهم،اشخماصثمائيةألبالغةاسرتهيعولوهو،ابوء

..هناك:وهو،الاديبعنهيعلنواحدموقفالىيؤديان..اًلمنزلفيداًئم.مقيمالاخرواًلنصف،اًلمدرسةفي

ا!عابةمنتمنعنيعتواًاكثراخرىقوةلاتقع،الخارجفيويح!ادث،الجرائديقرأانه:اًلو!خيلاحظلأديبهذاً

والرغبة،موقفهفياًلسلطلنحكمهي،الانتاجومن،الاموراليعوبفطن،وألخبابااًلظواًهر!ويدرس،اًلنأس

..الاخرالموقففي،جانبااذفقروطرحوالامانبالسعادة-،السلطانهذابسأنقرأرالىذلككلبعدتوصلوقد

الذيوما،ألقوةهذهعنالاديبيتجاوزانمعنىفما،اًىألا!حظةهذهفيانه00وطنهلحكمالدياًلنظاموبسأن

،الفرديشكلهفييم!اًلذيالتجاوزهذااليهييؤدياًلداخمايةفالحرية،بعدحراًليس،واًدرآكهوعيهلحظةفي

.؟!الاستشهادوالغشامةملامح/الىضروويةخطوةاًنها،اًبدا..التفكيرفىئم!لشمت

هاكاجاوا""مثلمدينةفيالعادياًلانسانيلاهح!قديشاءالتياللحظةفيالاكذلكلأتكوناًئهاأى..خارج

وقد،الفطنةمنبقليلوالاجتماعيالسياسياًلوضعسوءتماتليعلموانه..مابقهرهيغيراًنالاذيبهلىافيها

.،بذلكملتزماليسومنه،اًلتغييرضرورةأحياناعنيتكلممناقلفلا،شرورمنالخارجاًلىحر!لتهمايتبمبكل

فاويعرفىبينوهاممؤكدسلوكىفارفهناكليساذثم،والعذاب،بلاسرةواًلبطمثلى،والتشريدالسمجن

قضيةمنيخلقانقلبلاليسىالحالينفيفهو،يجهل...الموت

،واففدلمتظلآلرغبةلكفئئلعولتغسرمنألفكريينامصؤلدفعألسوقبوضعهبحتجانللاديبيمكن،ألظروفهذءهمأمثل

الفغطكانمهما،اًلعادياًلرجلذهنفيحالمةاًمنيةمجرد

ابثولارفيلمعللنلإلمطلالقاوئدعا،"اوولإلاتسانئهاحتماجمطإلبآساشتسكسىتتهياوةالمجآهط)فيلىجموئولرنبوتيئسمعوا
."-وتموتواحدةدفعة

الوا!حفيمغروساحدهما،حدينذاتطاقةالادلمه؟البطو!هما-صلكصا!اا

منهد.اساسفعلى.المسشقملفيمدفونوالاخر،الانى.-
--

للمثالالذهننيايقالتطمنوالحادثة،المزدوجةالنظرة!ع!11!ط!ع!كعديم*

الاديبيحاول،"الواقعلااًلراهنعلى،(المستقبل!!!

قما.الاترلطويب!كماضعونلالوميكانيكىبسيعهملبألماقصسهيء-!وء/ماهم!ا.متمعلو.ما اللعوىبمصطلحهالمراًماليسمهاماسعهيهالرهذ.

هذا.يتهراًانويتحيل..العظيمةبلافلاك،التابعهالمج!حفطح1ارضت

أاي3تحبلىفالألطريمبمدفووظرأبل!عنبتمنرلغعغوفيطاًيمهالولر!باهـ"ولواعع!اسكص؟ل!لوصمأ!ث

الى-مدفوع،واعياسلوكايملرسولنيعترفوان..-

نجهاالجقيعةدالذاغيايلبزنمهكتازتهلكنلمبفاسمببأبيهثريعححلمطزهـمأتنبسمتىاوهـمممابن

لةالفكرواًدحالة،؟يردهميتطيبنوعهد!مهيل!ضعأدوأدكانذاتغييمحم!كمااضاصالرهم!ال!ا!إوا

فآن،فكرهوعرقدةاًلاديبتكبيلفييسهم،فيوالوطنلاصطالرهمالالئىؤهـاكأ!رله!إا

موبرفئابطبهلكعلوهذم!ةحرلتعلاشللخاضةتؤلففعهحائةلىنفإه!ةلعحلصجصعح!هيمصبابهرطملمحااايب

منتعطمهحمععثعدربلعلىتسبلبه!وضعءلىيةالولناقعر؟جعماكر!ر---------*!!برط!لصص!ىلفس!ض،بى

..اًلاخرينالىومعقولاوشيقانظيفاوتسليمه،صانبه---.كا

عناًلاستغناءاليهمايصلغايةهيعمليةهنافلالتزام+-!ت
ص!بر-005د!.تء..الكسزحمظلقصصهفحب"3

-؟7ور!صورلاس+اإنمعشووالعؤزلمجعدلطباعشسلعإزكط1لمكتىمنع!وإت
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القدمكرةو،الشطرنجاوإلنردلعيهل!ةانموخارأولهامجزوثمابر-وتهامغمب
محضة،سكاذكعةعمليةالذهنحي!دظىاىجم!و.الصفحهع!ى"لمن!ش!ورسمه-

اذاعملهاتمارسانسشحيل،ة

..الذاتيةبحريتهالكاتبووعي،اللازمةالارادةتتهيألم

حياديايصبحانامكانيةيحتويالذهنانلاحظنالقذالفكرعنهمايعبروغاية،والشبورللجسدالحقيرةالمطالب

هوالذهنولكن،الكلالبفيهايحياالتىللظروفبالنسبةالالتزام.العامةوالاخلاقوالتقاليدبالسلطهمبالاةلامن

حكمهوفمل،والعلموالدراساتبللنقدالمستغلمطيةالوقتفيمنهاوتخلص،المعاناةهذهعنوتعبيرمعانلة

والمبوبالمنسقوظيفةفيهالذهنيشغلالذيالمبدع.نفسمه

2؟فقطوالملاحظونشاطهيبالاببفكرالطروفيببطثنيؤمنونالذين

دنجا.قيمةمع،تقريباانفعاليةالمبدعكتابةان-المفروضفيالتفكيرممارسةاثناءالفكوحالةبينيربطون،الذهني

ترتبوان،الظواهرترب!انمهمتها،والمنطقللعقلانية،امتابةحالةفيذلكتأثيروبين،معيناًج!تماعيظرف

تابعحدثوالانفعال..الواًقعلحمةتعطىوانالاحداثمحايداالاديبيصبحأنأستحالةالىذلكمنويخلصون

الاستبطاناو،الخارجيةالملاحظةاوللظاهرةباستمرارالذهنلان،يعيشهللذيالاجتماعيالظرفعن-ذهنيا-

شتراكالاكثرالتبعيةهذهمنبتأثيروهو،والتأملللداظيكما،محضخ!وذللث..الاإشتراكعنصرهوالحالينفي

ذهـكمنوبالرغم،الذهنيالعملمنوبالظروفيبالواقععنمثوقتا.ممتنعانه،وردةعبيريتنسمالذينتصور

لمالمثفيضهلان،وينتجيفيضانال!المبدعلايستطيعالتنفس"العمليتينانالامرواقعيدلح!بنفي،.التنفسى

يوازيانوهما،والعفويةالتلقهـائيةمنواًضخماكبرمقداًرالان،الظاهرىبالمعنىومتحدتانمشتركتان"التنسم-

..او"النا.قدالدارسعندالظروفتخطي)علىالقدرةهناللىالهوآءدفعبعمل!مرثبطا،المشاركةعنصرهوالانف

لحاستطل،لانسانجتمعهيأهاالتيالطزوف7لطسىففي.مختلفتانالظاهرتينبنيةأنبمعنىالضا،ومنفصلتانأ.لدأخل

ناوشكسبيرورامبووكافكاودوستويفسكيجوركىعمليةانفالواقع،الاديبذهنالتىبالنسبةوهكذا

واستطابم،ألفنيةالا!الواًعمقوأعفىاروعللعالميقدمواتدركانهابمعنى،تماماحياديةانتصبحيمكنالتقكير

الانظمةمنالنماذ-جأسواًتحت،وميللرولوركاليرمونتوفيعيتحيلاذ،ومنها،والنفسيةالمادية7اماتبظروففعلا

ينتبواانللفكروكراهيةدكتاتوريةواشدهاالحاكمة،الظروفبهذهمتص!ا"ديمومةفيمرتبطهتظلانعليها

ساحرات،بينيدايانامار،الزمانهذامنبطل:مثلاعملاويجب.الاخرنشاطهالتمارسعنهل-قتامؤ-تتخلى

د..سالم7وئقدا،ادبابالفرورةلي!نىالاخرالنشا!هذااننلاحظأن

ارقىولكنه،مشاعرهبكلوسطهفيمعموس*ذيب

،المراسشدندجزء.من.ذهنهبجزءالوسطهذامن!مي

هدب!بملثألنهعللكلالم!ث!إعرالذهن،فىم!خإالمحرهميإلةألملكك.:.عنحديثاصدر

الرائعالمثالهذا.الانسانفيالمثالإمتصلايكونانالجزء.

ولا،الانرادقوةهيلا،ا!رضفيقوالسعتخعراًهنأكرر.لبير-إ:لم"أرماًو
.الوجودوالنادر

مىجولتعبيراالتىتممعهيالاممشتاعطيعلعملعههر،قولقوللشراوئعممارلقيماالدكفورترجمةجستفونرو-الرومىابن5..

ذلكفان،الاديبتحرسانماقوةاًستطاعتواًداتصارحسين

عيتوغمر،بعدسجينغيرمادام،الخاصجبنهيبقىاشدجمنفرنكل-المتحدةالولاياتتاريخميجز1035

بع!فيالدسومالكيمهيبةترجمة

ذلكيتقدملماذا،ميتةمدينة"هاداجاوا!تظلفهسوحسينكاملمحمدللدكتور-الم!حرحيالادب03.

ويصاوحويكت!،الغلالمطحنفييعملالذيالادرر-للضحاكلنالحسينت.ر005 للحليعاشعا

تحتمايقغكلويعرىويكشفويجوسوينقبويعلنفراجالستارعبدتحقيق

..وشكاويواًلآممخازمنذهنهمستوىوفيبصرءمحجوباحمدمحمد-شعرا)ديوانقلبقصة.ء.

اًنذاها:تقولانالمدينةهذهتستطيعفق!فهكذاابراصمألذكتورتحقيق-القطمامىديوان.5.

..و،لقدمواًحيا7!طور-مطلوبواحمدالسمرائي

سمدووينمحيالقدراشبههابماودمنةك!يلةكتابامثالمضاهاة05.

-؟*رررج!الد!رستحعيق-اللشيالرصافيديوان.03 لجممحمدالدكعورلحعيى-العرباسعارمن

بإلقامرةسليمانشارءسعبا7احسان

معتدلة-واسعارممتازقعمو؟ومكنبتهاالثق!ىديارهنسواهامع!نبهف!ت!ب

المباض!لمى:بلداًرةثععىجمصلحريض-ميطن561023تلفينس2؟مص.ب
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حمم.يميهييهيههـ.

تعمبنحه؟
الاثيرالمقربصديقي

سنينمناليكتتبدنيحميمثب2صداقة

احبهكسهالعهنونالهادىءذاتهودك

العبوررخيههنسهمثبيتإلاحبه

لما3الكئيبالمبعثبتروحرهعلىتنمهى،طريتإ

التهيهوبمفاوزفيخطارلتعثرت

%.،

قديمعنديلتابهيحهـايتميمنسه

الاثيرصديهمعياقيلتإ2

صنين،متهسنننقلتذ.ممه
-ء..-هل!

طفولترمفيعنمهابنع،نشدتها

الصغاههمعحزينةطفلفلكتتمذنشدتها

الكبارمحبةالى

الفقيرحالشمتابنمتاحمهأذالالبي!مااعطش!ىختبهايمممع!ار!بئ!.

الصغير.كيانيفيالحروفوترعشصصط
!إحبمهنلقفاذتل

!إتحبميه!يحبمعهعهنانإ

الصغبه--فلبنهالحزيبعفلببتعهكان

ظعاهعلعمجفافهعلعمينمهمهي*-"

الحياهعهيسأل

مهبنبعمبععهفألعبع

اععفبلبفي،ءعهافيامصمهعهفي-

الحيا.عهكانت

-الصثهاعهتعطيتاةسعممااعهاع.بخبهلةبخيلة

الكباعه-فيالحه!تبهينضبمهيمه

حبنبعمنقطرةالصغاريسقعملامهبهاه

،

النضرالصشورعرعبراعميفتحتوحين

بالعبرالجواءوضمخ

سم-..

8



ارتواءدونماعطشىبقيت"

سراببلغتهالذيكانكأنما

كثيرسمعتها،سمعتهلالحزين.".عروة"شعرفيعرفتها

انماوكنتاعيشهلوخلتنى"جميل"دؤىفي"قيس"شعرفيوعشتها"

ال!بير/وهمهمااعيشقلوبهمفيالشعورتدفقهزنيكم

!لفهاالاواقاطوفازلولمعذابهم،،،حنيهمحبهمعشتكم

البحورفياغوصالحزينقلبيليقالكم

العيونفيالوجوهفيالاعماقفيابحث!يكابدونمارغمالاحباباسعدما"

اليدينخلفهاامديأسيفيوكنتيلتقيحينالانسلنيغتتيكم"

حقيقةلمشتها،بليتهالواود"يغتنيكم،يحبهمنهنلك"

بالراتجنصدقهيمسرشيئليحبنيمنهتاكيكنولم

سرابفيسراباكانت

مذاقبلالونبلاكانت

وانحصرجفالاخرينعندالحب-الكبيراخي4غربتمنوعلد

..وساقصدرفيمعناهكبيرخئواالرحيمقلبهكان،ابراهيمعاد

ساقحب،صدرحبكانالحبغزيرحبهوفيض

حنانبلا،روحبلا،دفءبلاحبالرحيمجناحهالىوضمنياخىولفني

في-تهقلبهحنومن.وارتويتالحباستقيتهنما

الكبيرزيفهماوعفتحبهبنورعوالميواشرقت

علىحقارةعلىنيمطلاكانت-تحطمتالتيذاتياستردتهنما

اخرمراراتعلىتفاهةالاخرينبأيدي

البشر!طانصعقيعالحوايسترقناعاكانتانامناكتشفتهنا.بناءها
..اكونانمعبىمجردت

الاثرضديقييالوملاأحبنيمنمات.ومات

فقرقاحلالعصرهذانانسا-.احينيألذياخيمات

ابعادهتس!طحت،جذورهتأكلت.سواهاحثنيمنهناكيكنولم

ولا-ينموانالحبنريدسدى-.2

جذؤرلا،اعماق

الاثيرصديقيياالايامومرت

المريربالاسى،بالثلجمطمورة،جديبة

تحبنيأ..-جفافهعلىينطويالوحيدوقلبي

الكبرودلثصدقيليدع،ردها،لاظمأهعلى

الطويلدربيفيحنؤهمناعبالحياءيسألالوحيدقلبىوعاد

*لماالامينبظلهواحتصحبنبعمندفقةعن

الطولجىدربيجفافمنهربتكلما،..تعبتقلبدفءعن

.دمدالحيا.وراحت
امبيركوصديقيئيعالجثيراحبنيفقد.تعطي

كلقانفدفىىانشغيراً!راًحبني

حمشمسحهـ

9



م!أ!س!هيكلع!صسهي،،!ييمه!ههدكل!ىصيمههي،4صهي!ي!ثي!هكلصيس ا!..ل!او!--اؤعير

!لمه!
-.-

لبصرصى*كحعععم!عم****ء!كلسهههييمهه!."جماررل!سيلا

توجب،ذاتهالفنمتذوقاوالفنانيعيانجل1ومنلقفلاكما،العقلحدودعنديقفلاالفنيالنمل

يتصشقهالذيالفنياللوننفسهوبنبينهيقررانعليهاتفكرعلىيركزعملانه.المجردةالعاطفةحدودعند

بها.يتحسسىالتىيلألوانمجموعةبينمن،الاولىبالدرجة."الانسانيةالمجتمعيةالذاتمعالمنسمجمالعاطفي

السنمنهاعديدةلتأثراتحتماخاضع،أللونهذاومثل"العقل!يةومؤهلاتهامكانيالهجميعيستقي،والفرد

!مالىوالمادلة،الاجتماعيةوالظروفالعائليوالوسطالحيبالتفاعلالطويىتاريخهعبرمحتمعهمنوالنفسية

سدىبطبيعتهاتقررانشمأنهامن،عواملمنهنألك.المستقبلفيالتاريخهذاخطومعالحاضرمع

النظروبغض.الانسانحياةفيالفنيةنمثساهـاًلفداليلتشخصيةت!ثكلبمجموعهاالبشريةالمجتمعاتكانتونما

الموهبةصاحبعلىانلنايتراءى،الموثراًتهذهكلعنفان،المشتركةالعواملبفضحيثمن،واحدةاتسانية

تتجحلىالتىموهبتهحواشيجميييتفقدانالفنية،المشتركةاًلعواملهذ.منجزءاًتتضمنألفنانشخصية

وبفضل.معينفنيلوننحوالعفويبالميل،بديذيبادىء...الواًحدالانسانيالعاعلشعارتحت

منالعاطفيةالمرءكات1ادرتزداد،الإراديالجهدهذأ.اًنه،المجتمعقلبمناًصولهيأخذالفنيفللعمل

يخطصاًناما،ذللظوعند،بالداتالحقلهداضمنشعوراالبدءفيينشأ،طفيالعلالفكرىالدفعحصملة

،محدودةموهبتهلكوناًنواما،واسعةخطواتبموهبتهويتفاعللينفعلتدريجيابصفواًنيلبثلاثم،مضالوبا

.تجاوزميستطيعلامعينحدعندبهافيقف.خالدةفذةعبقرلةف!يتفجو

.علىيتوجب،الدقيقةالامورهذ.تقريراًجلومنالفخل.نونيقف،والتفاعلوالانفعالاًلوعيشزي!وعلى

المجتمعتقبلومدىلافتاجهالنزيهاًلنقديعتمداًنالفنانفتكوناًلطليعةواما،درجاتدرجك،الفنومتذوقو

اًلمراحلمنمر.حلةبهلوقي.عامبوجهالانتاجلهذا...العباقرةنصيبمندائما

يخلص،عس!حسابدياًلفنانيمراًنيجب،*ئتاجيةيعبمبان،أصيلافناناليكوناذفنانثروطاولان

اشياءعنالتخليوالىجديدةاشياعتبنياًلىمنهثم،فعاليتهاومقدارحساسيتهاقوةمحدداً،اًولا!اته

اساحماعلىاؤلااًلقلئمالعلمللرأيبالنسبةوذلك،اخرىالنظرةضمنمن،مجتمعهننوجودهامكانيحددأن

يمجلالتاريخبانعلماهذا،القراًءعلىوكانيا،اًلنق!اد-.اً!شتركةاًلانسانية

ولذلكب!يرزمانهاتسبققدفذةعبقرباتبروزدومالشحصيةبوعيهالاذاتهيعيانللفهـنانيصحولا

،اًلنقاداًدراكلفوقوتقديرهاالعبقريبئهذهاًدداككانحتى،مسمتقبلهاواتجا.وحاضرهاماضيهافيمجتمعبما

اعرهامتروك،الفذةالمواًهبهذءمثلاًن.لهل،انغسدمم.الشخصيةهذهاًلعلافيالفكرياًلوعىشري!علىيددد

م..وللزمننفسهالعبقرىللفنانمتعددفهو،الفنانيغذيالذيالمجتمعواًمل

المحاسسبةهذهفيالدخول*.نساناًستطاعومتىقلئمصغيرعالمانه،وانحاجاتواًلامكانيكاًلصفات.

مركزهتعيينلهجازقدعندثذيكون،اًلعشيرةاًلنفسيةيمكنولا،الاخرىالبشيةالعواًلممجموعةضمنبذاته

ناقداًاومنتجانفسهمصنفا،اًلفنياًلوسشري!علىمج!معه،توة!لامليعىاأن،عثقريةءمناوتيمهما،للفرد

سيرهخط.حددقديكون،ظ!عاوبهذا،للفنمتدوقااًووتتو"حدتتجمع،اًلتاريخفجرمنذكبذاًاًلقوةهدءاناذ

اًوالتخب!قىواهألاسممراًربةابهامولالسىدوبئفي،الافراداًمكانياتجميعفنيهتتمثلكي!لاوكصعح

ذلكفان،الحقيقىالاختصاصروحعنبعيداً،امابرة.كاتوحدة

وعلىالتقدمفوصسهاًلفنانعلىيضيعاًن،شأثهمنيعجزانهغير،الامكانياتهذهبمعضاًلفرديلمفئند

فنه.منلأفادةفرصنةاًلمجتمعاًلمجتمعيةالشخصيةكالتولذللا.!دامللأبهااًلاحاطةعن

؟ستممي!كه-هشذ.علىكانالضحاوند!،الفرديةالداتمناًقوى

اًمكالياتمعرفةيمنها،الئفسمعرفةتتحققاًنبعدالمجتمعيةآلشخصيهمعدوماتتفاعلانالفرديلأالذاًت

وهذااًلذاتيالوعيبرزقديكون،اًلنفسهذهوعواهب.وكمالهارقيهاعناصولاستكمال

ينبعلانه،المجتمعيالوعىمن.يتجزألااحزءهوالوعىالئر*ممه

كلالتؤلذش.يدوكلمامذلكالفنانلأدوكسواءمنهاقوالمرددين،اًلنفسمعرفةعننتحدثدومااًننا

يتوجباًلتي،بالذاًتالمرحلههذهفيجداًشاقةمهمتناكثيرا،اًلمطلقدهذهومثل.اًثمضيةهذءحوللفلاسفة1

اًلجذودنعرفاًناي،*صلاًلىاًلفرلحنرذانفيهاعليناتوضيحالىنصلاندون،الجهلدواًمةفيمعلقةتبقىما

اًجلومن.مواًهبنابهاالمتصلةالمجتممقيالعميقةالافكارياستمرارنتفهمانواًحبنامنكانولذلكبةواًقعفا

بالاحاطة،"اًلفنيةثقافتناتقضى،اًلواعياًلحيالادراكهذاتتمحتى!اًلصمليةألنظريةضمنمناًلمطلقةالفلسفية

مجتمعناقيظهرتائتىالفئيةلألوانبمختلف،عامبوجهبقيتولأ،المستطاعبقدر،كليةمعرفةمعرقتهالنا

كثرنتعشتيالذىاللونلإخصوعلى،اًلتاريخفجرمنذ،فقطالأخاذاًلجمالىالمظهرحدودضصنلإنكارهذه

فشر!لالوانلجميعالعملأالدراًسةواًما.سواًءمن.تحقمقهااًمكال!يةعنوبالتالي،كصرفثناعنبعيدة



امته.شخميةعلىالحافظةكلن1اذ،الخاصالحقلفيثقافتنالاستكمالياساسي

،شيءكلقبلرسالةصاحبكانمنهوالفنانتتبلورستكاملةوحدة،بمجموعهاصلولف،اًلالوانهذه

القدردوامةفيريحهيئةفشهكان،ذلكعنخرجومن.المجتمعشخصيةفيوتنتهي

منينة.زمنيةولمر.حلةالواحدالمجتمعفيالفنكار!خدراسهعندبدولا

*ذسانبىالوع!عبمالتيالحضاريةالتاريخيةالعواملبجميعالاحاطةمن

الاضيفي،اشكالهابمختلف،البشريةالمجتمعاتانيتراءىهناومن.يلالكلسياقهفيالفنبهاانفعل

ضمنمحليةوتفاعلاتكبرىاحداثصنعتها،والحاضرشريطعلىالفنيةوهبوهـالروحصعودخ!دوماللمنقب

الرقحميالىالحياةدعوةان.معينةبشريةمجموعةتناوبشهالتيوالنزعاتالتاريخلاحداثبالنسمبةالوعي

لزاماكان.،ولذلك،وشاملةعامةدعوةهيوالت!سامي.سيره.في

المشمتركالعامليقدران،الحياةابنوهو،الفنانعلىالذاتنالوعيينفعلالتثقيفيةانرحلةهذهاًثناءوفي

فالطاقة.الانساناخيهوبينبينهيجمعالذيالانسانيعظيمةعاطفيهتحرات!رائهمنفتخملق،الماضىباحداًث

اولا،مجتمعهمنمنبثقةهيوالتىاحاهـبهاالتيالفمنية،!ركزهالثقافةتكونماوبقدر.الفنانحياهفيالشأن

ددعوةتدبيةالعامالانسانىبالخططبيعياتدتقيانيجببالفكروبالتالط،بالادراكمحضونةالعاطفةتكونمابقدر

علىالمتحجرةأبفنيةالطاقاتتكون،ذلكوبغير،الحياة.العاطفسي

طاقات،بقاعهـالارضمنبقعةكلفيمعينمفهوماساسمقارنتهالدىالاتحدثاناًلتقجراتالدءيمكنول!

المثلى.ألحياةدعوةتلبيةعنعاجزةمتحاربة.ستناحرةمثلالنىمشدودة،بالحاضراللاشعوديةاوالشعورية

مصهـيريتحسسىالدىانحيالانسلنهوالفهـنانالتاريخسياققىاحداثهالهاوسمتهاكماالعلياالامة

يكون،هذاومحلىالمجتمعيةنظرتهضسمنمنالبشرية.لطويل1

عليهاحصحلالتيألفنيةالطاقةواما،انسانيلونذافنهمجتمعه.روحالىبنفسهيعودلاالذيفللفنان

لحدغايةلاالفنيللتعبيرادا.الأقليست،مجتمعهمنصحيحااًففصلاينفعللاانه،لفنهاًلاصيلالينبوعليتفقد

ذاتها.مشوشا،عندئذفنهفيكون،وبمستقبلهاامتهبحاضر

الانسانيالخطفيالتلاقيهذاخدمةسبيلوفيقداجنبيةشخصيةذأنقللمان،الشخصياتومتعدد

المستطاعلمجدريحي!انالفنانعلىيتوجب،العام،الفنوهذا،تفيدلاوقدالشىءبعضيامتبمامنهاتفيد

نفسهفيتتباورحتى،العالميةالفنيةالاتجاه!بمختلفءنبعجزهرسالتهتأديهعنعاجزاًيكون،حدكلعلى

فىصعدأللسيرفنهيتبلوروبالتالبى،اماملةشحصيته

.الخهـلودطريق

تبرز،الازسمانيةالمحتمقعةذاتهالفنانيحققانبعدالمجرىالىشئاوا!أفي
الالسهيلائمع!و!وء

لممأيهما"الىبعظيمةفهائمدتإريحب!غلئىلمماعلالدتوئفعممهولافهقيكعقىصمجئلةا!دهلاهمافيلدائمالعبرايمحا

الاحدأث،بهذهالفنانيتأثرلماًدحالتينكلدمىو.اللاوعيامفيجم!ت!تالىالفمواءالعييقلىم11
الابدأعية.قدرتهلجلاءقوياحافزا.ثعتبرالتي

،الخاصمجتمعهمنينبعثمامنها،الا"حداثوهده

تنطلق.،الخاصةنظركهضمسأنمنمعلجداتهلإلدعاحيائهاكلهتاغب!ئئ-ا

ل!حاو!وعنرذ،الاحرىالمجممعا!منيمبعمهماودها

عندفتولد،الشعوري!ةلالمقارنةبينهافيمالاحداث

ناشدة،الوأقعفوقماالى،اًلعاطفيةاًلفكريةلاتحاهاته

وسلبية:ايجابيةتكونانيمكن،نعنيهالتي1و*إحداثممم

بينما،المثلخطوهـ.رسمفيتدخل،منهافالايجابيةع

الخطوطخدمةقوامه،عنيففعلردتولد،اًلسلبية

اماكاتجحتبربقدارواقبائلجابخإسالمج!معهافاحدلفناقبقديرلكرماثهوحدأاًلبالنع!لسامروبائهالهشياايأصرجممعرلمجهااـ

.اًلصعاعدهالالحالعه

تتأثرعندئذالفنانروحفانراقيةيخرالمحتمع.حضارةص

ا!معفيشفعلفترتد،عميقاتأثراعانيةبتياراتال!بهالم!!4!صالرقءعلخ!إسط!اأا1
..حدماالى-ا!اص

المحتمعمةبالذاتتسموانفعاليةحركةهياًلفنيةالنزعة

تحملوحمالخيرنزعهاذنفهي،الاعالىالىالانسانية

فوقماأىابهالترتفع،علمقعجنحتهالضمالنفبهـملكليلشبريةواننمنرمح!وااسوص!للكحباأرم!الئ!ا!حبامدمنورا!

الضمير،الضميرهوالاسالىبئالفنيةالنزعةومقر..ا..!فا-ة-ما..-05

بامانمبمي!يابخانهائياصوعنثلامحموغةلمعبنبه،وولبردصلهتةبحرتبالمسبعلىا.عرمش؟نبب!ميخوءكسنربضبهميريرمباعها1ااااإاإا



..-!هر!يي!ة!برلى،فقطوبذلك،انحطابىلاتسامدعوةانها

السامية.الحياةلدعوةصادقةتلبيةكونهالمالفنانرسالة

شخصيتهتكوينبعديواجهانيمكنألفنانانقلنا

..إ."تنشأفا،لجابية،سلبيةوالاخرىايجابيةهما1احدحالتين
صرأ!فعناتسلبيةواماالصاعدخطهاانها،الامةانتصاراتعن

أئطوانمكئصة..الهابطخطهااذنوهيالاندحارات
ومجدبعظمةالفنانروحتنفعل،الانتصاراتففب

هذءحدودكثيراتتخطىانتستطيعلاانما،الطفر

وتمجيدهابهلوالتغنيبوك!فهلتكتفيانها،إلانتصارلتا

ا\\\\\"2""اث!\\كا!.ألروحيالاكتفاءمنمعينةحدودوضمن
حال!اكلعلى،3مرولكى،الحساسيهعميهمرآه!هي

ا،ليمالواقعالفناننفسفترفضالمحنحالةفيواما

منتهىالى،بهاتومنللتبىمثلهابواسطةتتطلعوهبى

..ا،لةالحلهدهفيالعاطفيالفكرفيكون،ألصاعدالخ!

الانيصبمبالصلىل!ي!عاليثنل!ولارنرر!حاشه،الواقعقيودجميعمنمتحرراطليقا

هسذأوعلىالمنشودالعالمفيليخلدبتأملاتهيسموان

تأ!فالفضيلة:"قللحينحيقعلىالفلاسفةأحدكان،الاساس

."الوحلفيارجلها
!فلىسعيدممعنينالحفساربدالتاريخصفحماتأستقرينا1فاذ

الم!،ت!حمنر!ل!عامبو!4الفيناالعباقرةفيهاظهرتبيئةكل"فيألنظر
......ألىالاولىبالدوجةادتألتيهىالوانهابشستىالمحنان

.الخ!الهـةياتالعبقروزبر

رسوخهاحالةفيالمحنأناىأالاشارةمنبدلاوهنا

.لل5السعروبضفهماالفنيةالموهبةيذلىشقاءتصمبحمداهاواتساع

ايه-،ينطنفقالاممحياةليافناعنيقالوما.جبنا)ى

.!ححي"!حر.سى....."......!ه.!ر.سي!يرؤجصا،الشخم!!ةالأفرادجباةعلى،النسبيةاساسعلى

بةوبروزهاالوجدانيةبالتف!لعلاتيتعلق

نااذ،احنأقابفيتتفجرالصافيا،لهامتبعةان

تلمما،تحرداالواقعمنيخجرد،الحهـالةهذ.هبرالفئان

-.فتكون،الروحىوالصفاعالحرالذأتيالوعيفيليدخل

بروكأفىلففيول!ىضتصق!بضاوسادتهموىنالفنلكقلحلةملاز!الالىالضا.كأنولذلك
والاامعالالالمعاطعلىلدرلهابكاملعمدلذالعصسمهحملمه

6؟"+*.ألناعمة

71بعسا!مىلمخس!ليرتكز،قلناكمماوألضمير،الضميرمركزهأذننالفن

.والجمالالخيرالوجودفىليحققوالمعرؤهالحريةعلى

فنايعتبرلا،القيمهدهغلئيت!لييحمللامنفكل

القصمن!ف!نهفي)درالسةالرحيبشتاينبكعالم..عيعتبرائما،راقيةعثهألتعبيرأداةكانتمهماصادقا

مراجعة-شرارةالبطيفغبدترجمة-بينترنيسطتاليف.الجوهرعلىلاالمظهرعلىترتكزللفنمرضيةحالة

عزاـمسمرة-لانسالية،1تمجهابشعةحالةبتصويرفنإنيقوموقد

الفنانيكونالحالةهذهفقي.اصيلافنهنعتعرهذاومع

تشاك!راـوشناسادفاجحج.الز،5.ما!فوسسنافيلولدا!ةالصورةأعطا*لنافيخحقد

لاينيتشاردزالشبابمث!سلال.15.للجمالانتصلرألهمامضلدةدعوة،اًسطتهابو

ايضاوكدلك،اًلفنشعوعهو،،المعطيالضميران

العلايديوفيقالنارفيءمن045ووافيهاشفاعلاقيالصالخنالتربةهوالمتلقياًلضممير

العلايليوفيق)!2(اليومشساء.015الفن

الىدعتنيالفنبالوعبحقلفياساسيةخطوطهذء

!ينا،يممرتركيزالىضرالحلالوقتفياًلملحةحاجتنابحثهامحاولة

ولورانسفرانكمارياسرسةفيانبا!تساع!هكيفوادراكوالمعرفةالعلمعلىمبنياصحيحاتركيزلوعينا

بمزاموسمرةمارسهكاشصبيحةقرجمةفرانكلر..الذات

بداًتالتى،الحاسمةالتاريخيةالمرحلةهذ.وفي

سعيديوسفمكبدهالوطنيامفيغمرةفيكوباجميعلمطعووناننا،.بوضوحقتملورالعربيةالشخصية

العلايليوفيقالملعونة!حوالبناءعملهلفيلنطلقهاألنفساغوارعنامشفالى

زاهر.سعيدمستقبل

مغهيدعرذو!
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:بوفوارلوسيمو!نرائعةمعساعة

لمحهياةو!إبرمم!وائاالر

الريسمطرجبمعك!ايدةبقلم

كيى!!مميممممموهههءه

فيسيمونالصبيةفق1فنر،كاتبمثلهاالرسيشدنا،والفنالصدق،والعصقالبساطةتجت!مععندما

معجنبالىجنبا،سنةعنترةخمسمدةتبكمغامرتها،ادعدعسروألقلقالحياةحب،الواقعي!والمرهعهالتسماعرية

التاريحعرف-قلماقصةفي،سارتر،صباهارفيقتولد،منسمجمةمتالفةنفحةفيذلككزسيجتمععندما

لها.شبيهاالادبي.للخلودمرصودةوتصبحلروائع*ل

استعادتوقد،9291عامفي،بلريسىفيالانانها(1")وللحياةوسارترانا""فواربودونسيمون"وقصة

الزمناعماقمنوجودهاتنتنيناتريد،ملهللكلحريتها.للراوائعتلكاحدىهي

صفحاتمنصفحةكلفيوتخ!،ل!ةكلفتعشىبوفواردوسيمونفيهاانغمر!التيالمغامرةقصةانها

...تنسىلناسطراالوحودذأك.عمرصامنالخمسينفياصبحتوقد.ترويها.اليوم

بهاتحلمكلنتالتيكتلك،خاصةغرفةاخيراتملكأنهاالبعيدالنداءلذلكدتستجيبحانقدان.الوقتتحسىانها

حترساوتق!رأتشلءمترساليهاتاوىغرفة،عراهقهسوهي،الضائعالزمناعماقفيالمتروكةللصبيةوجدانهلفتعير

يعكر.عاعلولاتراقبعينفلاالفجرمنالاولىالساعاتتقصانتريدانها"الور!علىفتفشمه".معهالضائعة

يبدافلم،حقالتسكرهاتكنلمالحياةهذهولكئمنلاتجعرسذلكفيوهي،لهلحددتهالذيوالمعنرس/حياتها

عادحين،نيالثلتثرينمنتصففيالافعلاوجودها"بمجرد،كانايا،الفردانتعتقدبل،مثالياشخطنفسها

با.ريس.الىسارترحدالىسيكونكلهالعالمفان،بصدقنفسهيعرضان

مناعماقالبلغالذيالحبهذا،حبهماقضةواسترأتعطىاضواءالرءسفطانالممكنمنوليسى..معنياما

بانمايتميؤاوليتميزوالذي،حبيبلغهاانا!ادر...الاخرينحياةهناكاوهنا،يضيءانغرمنحياته

منغمسانانهممامنلالرغمالاطلاقعلىلهلايصرحانألعطلينمجردةاجوبةمناكثريفيدخاص.حادثدراسةوان
.....؟..،هناتحييهألذيذلك،-وجودهامنقطاعانه"وعامة

قحاهـطانتحاولبطهارانال!ملبئليميلقةحتبىطقار،سثقىعلىال!تعرفمنالمزيدغرهدفلهايكوناندونمن

فيهايحددباريسىاجواءفيالعاطفةهذهانطلاقكلنثمتثيرانالالايمكنوجودهافيالكامنةللحقيقةنعسهاتخدلان

صورنحنلنافتكون،ألم!سقبزس.الباسممشلرثعالحبيبانءولفهـ،تردددونمنالمغامرةهذدفيتندفعتكنولم

يعرعىنجهانهفشسنا،نتالغلمكىكلامناواوكناالاصعدسىءنمثمعينهطلجسحهكنمافيما.نفسكعنلاتكتبينلماذا":مرةذاتسار.نرسألها

....بة.سيمونواحست،(بطلاتككزسمناثارةاكثرانك؟تكتبين

لحددوكنا،العادمهكتبناوعن،حياتناعن،ءلتقاعلامالمأتناحولناوكان،.حاراالجو".كان،وجنتيهاالىيصعدبالدم

ضربةلضرباننياليوخيل،والضجيجالدخانمنكثير

كليهى،سانهمافيفتتلخص،حدداهاالشالنقاطإمالايمكننيلا.،،ابدااستطيعلن:وقبت،رأسي.علىشديدة

المجتمعهذاومن،العدممنوجودهولينتنىليكتبخلقاتخذاندونمن،كثابفيفجةهيكمانفسياعرضان

منالانسانيصنعبان"جديدمنيبنىانيجبكانالذيالفكرةهذهان،لا،سمعتيالرساسيءوان،مسافهةية1

بمشاركتهماعملهممامنجزئياالصنعهذاوكان."جدلد."تخيفني

07الادبيآلخلقفي.بوقواردوسيمونانطلقت،الخوفهذامنوبالرغم

ناتميزوكانت.تكتبانعلىسيمونصممتو!كذاقلملبجاذبيةجوهفيفننغمر،هذاكتابهانقرانحنفازا

مطيعفكلتقاومانققررت،وشاقطويللذلكالطربق!رو)!533!!"!"4بمنوانبالفونسيةاًدكتابهذاصمر-)1(

يهلينقلىص!لبهحيلابالوليهلجرتمابةرل!مهااتحعلدنتهتعساوعدجههل".علىرايتوقد،الكبيرالعهبممئصفمةسضمئةعدىمايزيدفلىيقعوهو

هوالادبيالعملاًنلهاتراءىفقد.ثأكلهالعألم!دطبولبنالنهيربالفيلسوفدالكهلابةعلاقةمايخصكلمنهاقتطفك

باحيا!اوهيواعيةالتجربةهذءيجعلبانا!لوحدهبةيضءضيئااترجمةمناسقدالاصحرصتانيغرر،سهددير

عنهاوتجعلالمتلا!شيالزمنمنتنتزعهاسوتالورقلأ.،علىفقد.نفسهخهاانثم!عنيتحثأوافكلاه!اين!رحاوبوفواردوسرون

.للحياةخط!ةطريقةههذهتطورمئسرشهملابخمهكلالعربيدلقارىاًقدمانيعنبيكفى

بسولجاتمعوواًئهاى!احملويبهاعلاقتفةمنسيمادلا،المبلمةالث!لابة

بقوةالمشروج1هذنفسهفييغذىسارتروفيقهاوكان"والهحياةمحوانا5اًل!كتابههذااعنونباناجمتهلتولهدأ،س!اركر

عنيفتش"نفسههواًنه،ايضامنهااكثرواًصراروعنلا-.!يلادابدارمشوراقهمن!موص



يذهبددكمناحسهكنتالذيوالضيق.معييعرفهاشاهداوايكون،ليكتبالاي!خلقلمانه،ألظسمننوع

.كازتاناتساءلكنتاللحغلاتبعضففي.الغيرةمنابعد".ا،شياءلجميع

(لم.لبرىكذبةعدىبأ.كملهالاتستندسعادتيجدريهبحري!ايمانهممامغامرتهمافييساعدهماولان

....لا.-..!ىر.فتعننصولالت،هدلهدونمنيعملانمكالا،لها.حدودللأ"
لمسهالمنحانتريدلها،الزواجسيمونردص!..

لضيتهاوالتزمت.اجلهمنخدقتانهاتزمنالديدلادبليعاليتهماوكالت،ماحريهجديددتجربهدلاليلهما

حياتهاجانبالىفعات،غر!نواندفاعبا-لموص!نويعمر!!الروفنليلأيقعاحتى،الجديدالتننمافالحياه

ع!عاشت،جديدذبتحاربغنيةيومكلارادتهاللتيءنعديهى،ل!ن،الحاضروحتىالاضيان...العدم

يبرزيكنولم،شيءكل،انقطأعبلاتقر)فكانت.الكتاب.وندهمما،ليودبلا،حرانالهما..افقطاعبلايتجاوزلهما

وانك.انهايقرأكتبهفيانغمساالاجديدكاتبامامهمامايدفعهمماكلهيوضرورتهماوغفلهمارغبلتهما.جدوربلا

الكبيرالاطلاعبهذا،اًلسيرةتلكتقراوانت،حقالتعجبووجودهما..فق!مدغهماحياتهمان01.قراراتهمالأتخاذ

النقديالحسوبهذا،العبقريةتلكتفتحعلىساعدالذي.ءحتارأهالدذانهماانهمايبدوتههبدقهرغباتهمايحقق

وبذلك،قراتهاالتيالمولفاتعلىفيهتحكمالذيالمرهفكانتلقد.عقباتدونمنلتتابعالحياةتلكتكنولم

فيحللها،النفسياتكنهالىينفدالذيالمتفتحالثافبالفكرولثن،عليهماممنوعهالتر!وامكنه،مسط!حةجيوبهما

تلكيبلورابمبوفواردووسيمونسارتراناليكويخيلس!نيتلتراهمافلماذا،.سعادتهيخلقالذيهوالاس!ان

جهودهصانتيجهكانتانهابل،عناءدونمنالموهبةوهما،ليهيقومانالذيالوقتمي،السيارةلركوبه

فبالاضافة.والاكتشافاتوالدرسالاطلاعفيالجبارةللراثبلايمكنومياهجيالتشاق!قدميهماعلىيتنزهان

ألكتبالف!سفيةكانت،أهاقراالشالكثيرةالادبيةالكتبالىالسعادهتلث.لمو!-بعسعادةسيشعراناتراهما!بهاينعمان

الذيجسبرساكتشفالقد.حياتهملفيواسعانطاقاتحتلللانيآوهما-بهاتشعروبالاصح-،بهايشعران!لاالتي

علىولساعدهماالنفسلعلمالتقليديالمفهومامامهماهدممطاعمأدخمهيوجداانهمادو،وكبدةخبزانحرفتهافي

ارونحدثوعندما،المجردةفكاربالاوالهيامالمطلقرقس.يحدقدنهاالددانوهمالماعيادهمالهماانأبريس

الىوذهب"الانفعالمنإصفرلاهوسرلعنلسلرتردوسيمونتسردهاالشاليوميةألحياةهذهوراء

ئلامانقطالفاتهمماو،لانفوريتحسسامخطوطرلقه!مايدةربرففشهليد!روهمافبلبوجودهماعاشاهاالتيتلك،فلسفتهملتكمنبوفوار

..........لا..بلاحداتالغنيه،يرمكل.حياة،الورقعلىيخطاهاان

..اليوميهمعلمراتهماعنجادبيهتعلاقد!توهد.!برطذ!هاحاة.والاثطتواطقاءاتالمعبرة،الصغيرة

المغامرذ،بالرغمتللثان،ألتجربةهذهفيالفريدوالشيءللمسووليةمر!حسى،واللامبالاةاللهوعظاهرمنبالبرغم

عليهايطغي،وا!ل"طفيةوالفكريةالماديةالعقباتجميعمن،قديمهمتاليةكلرفضالقد،العالموتجا.نفسيهماتجا؟

ظلتفقدذلكومع،البالغةالرصينةللحياةمفهوآودل

555555555555ه5!ه!ههههههه.فكاربألا،سينومهووظلا،يةمادمنهااكثريةفمكرقتهماعلا

:حديثا،!رففهـذلكومع،ارضيةحياةيحيياانعلىاصر!لقد
كاتتغيرةكلمنفبالرغم.رفيعةررحيةقيماخدما

.لق.اتيالغلروفجميعمنوبالرغم،سيموننفسفيتعصف

002.ةحز؟ناًلرضبمالشرلفدروان3مصر،لهوفيةظلتسارترغيرمعلتتجاوبعرضتهل
..منمحبيبةايةياتيهالن"انهعنمتأكده،لهحبهاعلى

....ال!تبةيلازمفيألتنرحىان."قلهاماتاذاالاسارتر

م.العيدبىطر!هديواىو!لىنفسهاعلىوفرضتهأوجدتهللثرفمفهوآوهو

002((شعرا؟نامحموعة"شوفييكنلم..فيهتعيشالذىالمجتمعوعلىبرفيقهاعلاقتها

..،المجتمعيألفهاطبيعيةعلاقتهماتكنولم،زوجهاسارتر

002ا!اتي!انشماءفيالمطولفكريتفاهمع!تقوملانهاتزالومادامتفقدذلكومع

نتابعاذونحن.بشريننكلئنينبينجمعقلماوروحي

...السمتانيلكرملشيفيةحكاييتتضفانشانهأمنفكرةايةاطلافالاتراودناسيرتهما
.انالالايسعناآنهأواحترامهاالعلاقةعذهببظمةايماننا

...وا....061وا.لصراحةلمكلشفةعلىئمالقلالجذريالتفاهمهذانحب

...لهب!ا!فيلوص!ثمصهءسعر.!عرضةكنلماننياواحتقرهشفوراالغيرةتكنلم،

:...عزاملسمبرةترحمةاميركافيالقعيرةاًلقصة،تأفنيلم"اًخرىبأعراةشرفقصة"القصةهذهومن
حيلأ.شاعناًكونهاكنتالتيالفكرةتعكرولم،غرهجننعلى

ام..لقزوينياًلعمادوهخعارال!لاراًثارلهتكونفسوبانهانبائفد،البدايةمنذسارترلان
..منبالواقعورضيتهاببلأقبلتقدوبهنت.مغامرات

اً.؟.لاشيوالمسماوك!ءا!السنفيممراسارتربهان-حدايالىاًجملمكنت..صعوبةدون
بة..د.ولجربه-العالميعرتان.عهرجودهييملكالذىاًلمشروع

،...ايتكنلماًلىلاحدوجودهاشارجمهيانياتيقينلديوكان

صا!ررار-!وتمار:"ولدضسيمونولكن."يخيبنيانيمكنحيانهنجيعرضيحأدث
ص3."تستيق!ان.واخرىفترةبين.مانلبث!لالت"الانسانة"

لميؤيكنلموافراحوغضببقلقيصىكان،)بتلقائيةفتمرح
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ممدكتنقلاتهمافبىنرافقهمانحنوتعديئاب!سادةلنشعربعلأةتهاسعيدة،بفقرهاسعيدهسيموشان.ال!عادةحس

،مندرجةءخرفياوالاقدامعلىاكانتسواء،المسكرةكانآلاخرينجميععلىالمتفوقالرجلهذا"سارترمع

.ألفناد.قافعرلياوالاوتوبيساتاوالقطاراتدرجلتبتفاهميمضمونةكانتسعادتى"و"مابطريقةيخصني

جزءانه،جديدهنطروجهةعندهمايتخذالسفرانذلك.المجدنحوالشاقطريقهافيسعيدة،(لمسارترمع

.بخرامائملأهدهامايهمهماغهكنالعالمالدفورزدطحقائبنلمرفتلملهمالكىفيثقعلهالساحىرةالحسفحاتتلكرئتيناءبمللنتتكسواننل

محهولة،مدلنةالىن!لانورلذاذ!كنانكماحدةفيا!طودل"ألنزهاتعبروالث!بابالحياةبحبالعامرة
"..-...والمسكره،.بالاحلدلثالمليئةواللياليبالثلوجالمتلألئةالجبال

فيدقبننعيءبرشلولهدحلتولد..فندقافيهالحتلروانواجزاءواليونانالسبايخطبينألمشمسةالمترعةوالقفزات

رفهمنكنولمتجهلناكانت.حولنامنتنغلالمدينةكانتكانت":المرهفةالشاعرةسيمونهنلفتبدو.فرنسا

لمحياتنافيلندخلهلنخترعهاانيجبوسي!فاية.لغتهـالطيففيهااضسيماكان.(لمارديشباس"فيليلةهناك

ألظهـرقبعد،اعجبتنيغرفشنلولكن،فندقاسوافيونزلنا.جدران!نن!سياحسىانمعهارفضكنتحدالى

منالملتهبةاشعتهاتقذفالشسطكانتالقيدولةعند،راليتحتوكيس،كصتنماءشجرةحشيشعلىفنمت

تحروالتيهفطاسبانيلكانتو،الحمراءالسشائرخلالارفجر.حتهئمتملةنومنو!ت،فراشيتحتومنبهي

للمدنروحعننفتنتىانلاينبغياننانعرفكنما..جسديثنحعشدمطالسماءزرقةتتلقىانفيتكمن-.بهانتطفرحةاية

الحاضرفيولكن،فحسبوماضيهاوأثارهامتاحفهافيوقوعاستشعر،استيق!عندما،تواحياز،!عينيك

واغذيتها.وروائحهاوجماهيرهاوانوارهاظلالهاخلالمنالرائحةهذه،الاشجارخفرةفي،اكتشفوكنت.عاصفة

افيلا،وفي..."يبهرنيالواقعكان،اكتشا.فكلوعندتهديداىيخ!لاسونوقتفيالمطرعنهايعلنالشالرطبة

منتمبةاسوارابزايت،غرفتينوافذفتحتالصباحعندفر!،،.الخطىاسرعوكنت.بعدالسمماءألس!ماءيمس

الماضيشيع،كلانمحىانكان".السماءزرقةفيبروعة،وكانتالهادىةالطبيعةعلىسينقضالذىالاضسطرابلهذا

هـو،منتصرواحدحضوزالاهناكيكنولم.والمسنبلتنتنتروالعواصفوالنسائمؤالظلالوالاضواءالروائح

نفسه،هوكانفقدللاسوارهذهح!ضوراما.حضوريومدري،وعطدتى،شرايينيفيصاخمةاوهادئةتموجات

المسراتهذهماكانتوكثيرا،اًلزمنتتحدىوكانت،خلايايوتحركات،زميصوتأنبىلدوكلنانهحتى

"...تدهلنيالاولىر.حلاتياثناءالمتشابهةطنطنةفيالمهان.استطيعالحياةفيالسرهذاوكل

الامروينتهيمرةيكتسباهافلن،تلكسعادتهملاماحسحةوفي،الاشجارتكرالتيالعواصفوفيالزيزان

بل،مناسبةكلفيجبدداهاانالىدائمةبحاجمةانها،كنتألالهةسعادةاتذوقكنت..قدمبىتحتالحشائتثط

تحتففهيبل،تعميهاتكنلمالسعادةوتلكلحظةكلفيواننا.(لمعل،تذدقكانتالتيللمنحخالقةنفسيانا

فرتس!يجعلهااذذيالصريحالواعيوعقلهاالناقل!نجنظرها

خ!راتكولمظلانفنئمنبهاظركتابلم!حلحنهاهيلساتدرلرلىلاهينهالقراابميرللوطفالع!ثب

عدىفيطلهاقعدهاقهد..وبطاقتهايثتيهوكلقدمايكئبهحطههودهقفق007الأسمعار.ضكالمناضهلةالعسبةللاجيال

ن!التعبيرفيالتدقائيةووالصراحةالصدقهذا...والمتردبطلبره

محببه.علىطتهالكماللقائيتهاتفمفيهيل!رلتيةلحتهب!حياتهثعةبرعلا.!اًا!ابص!زا!رع

ونجودهاوفرضذاتهالتحقيقتسعىامراةسيرة،بة...و

فيدماناطمسالراكتفكالتخرمىعلىد!منهماعمعهدكتسعايت!يكسهكل-صفى!رةلىأ

حوارلصمهالها.المو!الاحيالهامنيعمرعهلنرلينطمع

فيوالاطمئنانالمتبادلةوالصداقةوالدفءالحنويغمره

العالملاكتشافنذهـمعلكنا"،الحياةمباهجمعا

.
ابدكنت،الحريةفيبنفسالقيتالذيالوقتوفي

وبدلا،يتجاوزنيسارتركان.انشقاقبلاسماءرأسيفوقبح!يبالربهن!ارخ!ص

ىانجمهل.أالمغامرلم!اهذك!كنتنن!عشللإ(نزعاجا!كثرنىمنءع!جم!جملءلأيننلرصاؤ:

حب/اديبقلممنيخرجانيمكنهادىءحبصفحاتكأفرمكيرمللصبيقهـيمالزنناكهـاب

صانةوالريةوالشاعروالاحساسوالارادةلرعشةبلجسزووبإف!ءلغلعفةك!بالدطصهالههـببتاصيخ!لم

و-الحليل.التفكيرفي،اليومفارمأصصبقبآالنيصيةالسيل

علىالاقائماحبهمايكنولم،سارترسيموناحبتلقد...الكرسالماصيخيهباضصصعزيخل

مشتركاومصيراواحدااًفقالنفسهماحدداقدانهمااساس

ال!(اظدهوودلك-صو-..آا!ى0.5اش---كا

الرشصص!ين.يرو!-تجماهـباانحنبصن!وهـات!!
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الانحطاطيينانشعراءبجماعةتذكرنافهي.المصرمعاًلفاجعوالتنازع،مطالغنهساتر،الصريثةةفللقصو-سنحالقارىءيطربفلما

افنقد،ذهنيعالمعنبالنعثرالتناريفياعمارهمانفقواالذينالراخليةبالحركةوينعم،مراراتهاؤرايعيدفيمالكنه،الاولىللمرة

اليهما.اوفىاللذينوالنفسيالفنيوالتعقيدوالعصربالانسانصلته.انغودبعيدةنفسيةمنيةابعادعنلهتتفتقفانها،لتطورها

لهة:71مرثيةقصيمةخلال!قولههو،،جميع،الحديثالغربياكمعرتعمانالظاهرةهذءتكاد

والمصانعبعدنااليتاس.وتذقىاًلطوالعالنجومتبلىومابليناقصالدعدافيما،المعاصرشعرناقصائدمعظمفيتظهرانويفلب

الفبىاجعورتهمايحياكانفلولنيرووهوهالكيحياومنلش9ه.كوأ،طردافيكتثير،الاولىللمرةتقراهافيما،فانك.السياب

ضائعبهاصروقتولاكلاليصينهالا؟لةاًنيتمنيتفيالنظروتتعم،فيهاتتوفىلاتكاداًنكالا،واننإ*يدبالانجنكار

مانعالقوتينفذانمنالمالمنوخلفهاقوتالئاسمندماءلهامنمختل!ةاعماراتمثلقصيرتهانلكيتحققحتى،اعماقها

جامعيخطىءمنالناسوفيال!ح،انتارةاًلالاتفيالجمعءتخطىوباولارهـمهـلهالا،مفككة،منفرطةؤانها،والنفسيةالفنيةالتجارب

واقعمنهبرئواعقابعليناورائهامنعصبةعاقنتهاولا.اوعال

شعورية!اطيافاودونسلبدتوقدلمث!هذءالابياتفنيةقيمةفايةبالنغمالانفعالعليهايطفى،اًلقديمبروحمشبعةقصائدفثمة

دونمن،والنظرالتحليلعلىالنقديةمقالاليفيدرجتوانواني4/!اًيمنذامتئاب!فرعايقرعاننيالصلدوالروي،الخارجي

،القولالابمني.لافانه،الحاسمةالتقييميةالاحكامعلىالانعطاف.نهايتهاحتىالقصيدة

يسوقنا،جادمرهفشاعرعناشبههاوماالابياتهذ.صموران،ذاًئؤ"د!الذيالمئقفالحديثاًلشاعراناعتقادجميوفي

برحتمأ،الثقيافةاًنعداممظاهرمنكثررةمظاهرانالاعتقادإلىكالصوتلانه،الصارخالمدويالنغميسيغيعدلم،حدسهوانصقل

فصائدهيالقصائدقنلك.الععرحركةعنوتعزلهشعرهعلىتطغىالصتامةالانغامنلكينقلانيحاولوانما،مستقيمخطعلىيجري

الصوربعضعليهايقحماًنحاولالشاعرانمنبالرغم،عموديةهان،برعولا.بوضوحاذنهتسمعهاوقلمانفسهبهاتشعرالتي

مصنى،ن!نيخارجيبشكلالمستحدثةوالمعاني)اً(الاسطورية.كالادراًك،لملنغمبالنسبةهو،المنفجر،اًلمدويالاجماء

نايعتقدالسيابكاناذاالريولست.وترديهاعقمهامنضاعفيحيل،ا!وضوحرهـولكلاهما،للشعربالنسبة

هذهالالوابترقيععليهينطليبحيثالسذاجةمنهوالعربيالقمادىء.والضجيحالجلبةواصواتالافكارمناشلاءالىوالتجربةالمنغمذهول

قارىءفاكي.المثوهةالدخيلةالمبرقعةاًلصورببمض.المتعفنةالرثةفيحؤقاذ،الحنقاشديحئقانمنيتمالكلااًلمرءفان،لذلك

ويغرديخهعهاناًراد"لسيابانيصركلالفنية4ئقاقنهتضاءلتمهمافي!،تروضالتيالقصائدتلكنشرفيحرجايرىلاالسيتابانله

؟أالزائفةالاسطورةبأقنعةالمموديةقصائدءطلىفيمابةالرشإفيةانصدركواانللشعراءآنلقد0العموديةالقافيةبئر

مثلفي،المخاضألميعانيينفكلاالسيابأنانييخيللهذااًلتيالبدانيةللنفيةرمزهي،انيبقرعتتساقطاقيالمتشابهة

نضجهايتململقصيدةمبعثرةباشلاءيجهعىلكنه،القصائدتلكتحبابىائنءينانفكما.الصاعقةالعنيفةللانفعالاتالاتطربلا

سورةقصيدتهفيانلنايتوهماخرىاحيانوفي.نفسهرحمفيالجسارحةالانغامتحبأذنهفانكذلك،الصارخةالحمراءالالوان

ابتلعهاالتيبالثقافاتالشاعريقلفحيث،والقيءالغثيانسورمنعبرتقحالعموديةالقاقيةكانتولئن.والقصفالانفجارالشديدة

وتمثلهاهضمهافييوفقاًندون،الفنيجوءلالثثاعنهمهفيوا(شاهـهـ،الخارجيةللاصواًتاًلاتطربلاالتياًلذدانيةالنفسيةعن

موهبته.خلايابهتتقوىغذامالىوتحويلهاانمنويمنعه،المعاصرالشاعريشلقيدااصبحتفانها،المروعة

بنفرطةتبموالشاعرشخصيةانقلتاذاالرفولستتحياواتي،لهاجرسولاوترلاالتيالمنطفنةالانغامبتلكيلم

منجوقةالىالقصيدةتحيلبدائيةانفعاليةذاتففيها.متفككةينفقانالمعاصرالثاعريجديفما،اًلتجربةروحفي،خفيةباسلاك

باعتمعادوتسرف،الفارخجوفهايدويالتيالاستعراضيةالانغامالادبفيالتقليدكرست،مواتعقيمةقاميةمعمتنازطعمره

تلك.المثاهدالمتماثلةالعاريةبالفلاةالشمبيهة،ألجرداءالاقكارواتروفياقتناصهاسبيلفيلهاحدلااعماراوسفحت،العربي

عنمعزودزكنفيوتقعي،التقليدعباءةترتد!التيالقديمةذاته.بنرها

بعينالوجودالىترى،تأمليةداًتبرهنالك.واًلحضارةالزمنحركة!ه

حدقةاخررحينا،حينا،سودامحدقةفيهاتظهر.،ااسطورية،القصائدتلكخلال،التقليديةبالاجواءالشاعرتشبعولشدة

وهذه.السقيمالصوفياننفا؟لمنبنوعللوجودتطرب،مندهشةفطريينبعينينالوجودالىينظر،ائبداوةبعمامةممتموكانهبدا

قصائدفهنالدمتفاوتةبئسب،جميعا،لثمعرءفيتظهرالتنائيةكعدياو،كلبيدفهو.حدقيهمافير؟ياولالاادتجاج،فارغنين

مننواميسهاويقرريشاه!ماكمتىالحياةمنيقف،زهيراو،زيدابن

.الديوانمن-44-3؟-42:صراجع)1(والقلقالتوترلمحيهاانعممالتيالحكممنئوعالىمتخلصا،سالخارج
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النىونزم،ابذكرياتعبر،المالمضيالىعاد.انهشكلا.اننفسيةبخلايأخارجياتطعماتالعفتوقد،وجيرة،الآلهةكمرثية،قديمة

لحظةقلبوفيالرمنخادجكانذلمكانالا،الاشواقيعبر،المستقنل،".موئجمبم"كقصهـة،مصضرمةدصائدو!ك.اليتةالم"سطولىة

وقد،الحليعمشهدهو،واًحدمشهدلئاطىءعلىثابتة،مطمقةالقصالدمنتفككاباملببست!نها،ونضجا"حررااكثر!صارروتمة

!نفس!فني.توديعدون،في!وتتجمعمسرحهالىتفدالافكارجملتفضلا،"حردابوجميلةالىو"،"غيلانمرحى"جمقصيدة،الاولى

الزمن.حركةفنوامأدة.عنواوهاالديوانتص.لاني"المطر(فودة"دصيدةعن

الزمنفلبمنينظورانفيالحريةللشاعر"نللبعضيخيلوقدعنالتعببرالىي!نصرفالشاعرفانالفلإسيةاًفقصاتدفي)ما

يبئ.،بلىلكانعمنااًذااشاالأ،المطلقالىحدودهعنيخرجاناووتنظر،جراح!اتعانلماًلاماتصف،مطلقةحكمةخلالمناًلحبة

واترفاوليست،داءليةضرورةكألموسيقىهيالزمنحركةانلناتضاع!ولقد.واللامبالاةوالتقرإرالعافيةبعينىالوجودوباءأدى

ويحيلهابالجمود،يصبهااًدقصهـةفياًلزمنناًنعدام1.خارجيازياالقديمةالعنارةطبيعةاًلىعرالشلبانقيادالتجربةفيالثقليدعقم

ذاته،الانفيوءقضيالمتناثرةاوالمتراكمةالخواطرمنمجموعةاًلى.)2(المواتالالفاهـادقعرةعنيعفلانراعحيت

رحدتهاغلىايبقيفيمدقضريمكنالقصدسلغ،مالدلزمنلا.بملىضخلنسفاابعمبولعديالزصيال!مواًفعدأم

شاسعبونوتمة.العف!ويةالوحدةابد)ينقضلكنه،اًلموضوعية-تلل!!منلةامنموحةفلا،الاسلوبعنالحديثبعدددمناوما

واحد،بموفوعالا!كسارتتصلالاولىففي.الوحدتبنهاتنبين!مدىالتجربةطبيعةعلىجذرياتأث!ايؤترلانه،القصيدة.نركيبعن

الاخر.البعضمنبعضا،وتتنامى.نتواصللاولكنها،فيهوتلتقييعانياًنالمهممنفلشي.كلياتعب!اعنهاالتعنرفيالشاعرنجاح

،.واحدموضىالىتنتىالافكارفان،العضويةالومدةفيامامنقلها4و،تجسيدهافييوفقانالمهـموانما،عميقةتجربةالشاعر

تطورعنناتجة،محكمةبسببيةبببنهافيما،ذاتهالانفي،وترتنطتضعوحموداشعكالالى،حدودولالهشكللاالذبيالشعولىغموض

،.لهاالايصلحلاموضوعفكرةفلكل.الزمنعبرالنفسىفيالتجربةتص!يمفان،لهذاً.عأناهاالتيبالاحواءشبهةاجواءفيالقارىء

،القصيدةمحبر،فيها.نح!سلحظةصورةولكل،فيهالاتصلحولابمفووملارتباطهخاصةاهميةيخنخذوإخراًجهاوتوقيعهاللقصيدة

النفس.عبرحصرسهالحظةتقابل،العربيةالقصيدةفيامان0لهنتيجةلكونهبالاحرلىاو،القصرة

!لقتجربدبم!ذهنفيترهكمبةصوزو!اية"لاشوازية،منبسطةجعلها،المنفردالواحدا!تفضيلةعلى

موضعفيتستقراوتثبتلاابياتهاانكط،لهاذروةولازهايةولا

يمكننا،المفهومهذاخلالمن،السيابلقصائدتصديناماواذاهـه،القصباصنحتانايضا،ذلكونتع-عنسواها.دونمنلهايصلح

حدودخارج،مطلقتجرإب!ىفيهرتجركيقصائدءانالىنخلصاننموفيهينعكسالذكيالزمنمنوخالية،الازمةمنخالية،فالبا

51القرمنكشراانلاشك.ونموهازمة11نشطةيخضنالذيالزمنالبفىعمرلحطاتمنلحظةتعزلفهي.الداخليوتطورهاالتجربة

فيوهمون،للقواًفيالمثؤعواًلتوقيع،الجديدهالصوربتلكيؤخذرنالخارجيةبالصوروالغوايةبالتجريدتكميفهاعلىوتعتكف،المطلقفي

عنتجاوزنااذااذناالا.جميعا،القصيمهعلىاشتملالتجديدان4يناًلجوهرياًلاختلافاًناقولانفكلافانني،لذلك.ا"ضنوعة

قصائدهاكئراًنادركنا،الروحالىونفذنا،الصوربميالتجديدظاهرةانالىيعود،الحديثةوالقصيدةالقديمةالقصيدةفيالتجربة!بعة

تناولنافلو.القدإبماك!عرطنيعةعلىروحهاتنطويبالتجد!!ايهاما"تنصدىبيئما،ميرة!رضيةنزوةتص!القديمةالقصيدةفيالىنجربة

احدافىذاترصورمكسوةانهالرأينا)3("غيلانمرس"فصيدةدائط،ابديكينبوعيتفجرموضوعالىالعدي!ثة،القصيدةفياًلخجربة

الصور.تلكاناًلا.العريبةالقصيدةملامحفينالفهالىموالتفاتاتللموضوعوليس.المصرموضوعاًنه.الزمنعبر.نطور.فييتجدد

لحظةجدارضمن،والاتفاقواًلاشني!اء"لتداـعيبفضيلةوردتوجهاكونهفياـو،الاكبراوضوعابهذابار-نناطهالاقيمةمناًلجزئي

تواًورالذكي،المطلقالنفكرفيوتوغلتبالزمئارتباطهامنتحردتعنيعبريعدلمالحديتفالشاعر.تائجهمنونتيجة،وجوههمن

.الصودةلتقديرموليس.بعضفوقبعضاوتراكمفلبهمنالصور،مرحلةاثرمرحلةتتناشا-وتنموتجربةعنبل،المنعزلالخاص

و.تطورهاالتجربةلنموبالنسنةزمنيةاوعضويةضرورةالاخرىعلى0قليهامنمتطورة،الزمندحركةمناثرة

ويتوهم،ابنهءنداءنفسهفييوقظهاالتيالصوريستدسفالشاعر7دأبوا،اًلمثقفينالحديثينالشعراءمنكثرااتننرى.جعلنالهذأ

ر،حهفي.تروتقدالحنطةحبةوان،ازدهرتقد،اًلعراداوديةانكلفمثل،ومشاهدوفصولمقاطعذات،ناميةقصائدنطمعلى

خى،وثالئةثانية،اًلنهاًءيسمعلاويكاد.جديدمنبعتوانهمنلصراًستها"لثاعرينصرفاتيالتجربةعميمراًحلمنمرحلةمنها

فيوالعيضان،الموشجماجمفيوالبراعمالمسيحيدلهتراءىفينشهدهعماتقللا،وقسوةوارهاقبجديةواًلرؤيااًلحلمخلال

الصوربعضباستعادةوينتهي،جيكورفيالربيعوتفجربويببينقيهيميزونكانواالذيالعهدانقفىلقد.الفلسفيةالدرالة

جميعا.،اًلقصيدةبهااشبعتالتيالاسطوريةللوجودفلسفةهوالمعاصوالشعرلانذلك،والفلسفةالفنطبيعة

فياًاوجدةالزمنيةالحركةهو،غيلانولدهنداءانترىانتباروراءببما،والا!رالىالرويامنطق،مشوشمنطقخلالمن

تراكماالشاعرو-هـاًنفيالصورنجاثيرءتراكمتوقد،قصيدتهالزمنحركةعنيتحرىانمن،المنصفللناقدبدلالذلك.الاشياء

زمني.نموبينهايركونانودون،بينهافيماترابطرون،كببفامنهالمعاصرةالقصيدةخلولان،السيابشمرفيالنفسيوالنمو

فجيكلرفنوبب،فالبماجمفالمسيحهشنارذكرالثاعرانشكلاالافكارنجبهتتلاصق،ذهنيتاليفعملالىاسلفتكما،يحولها

الصوروردتالذي،الرقميالتسلسلذلكانالا.اًليهاوماالسيابقصاذدانليتحققولقد.وتتحدتتوالداندون،واًلصور

سمينيةثمةو،ليس،اتفاقاللشاعراتفق،عرضيتسلسلهو،ضمنهمنالقصبرةفقي.الشؤونسائرفيتفاوتها،الشأنهذافيمتفاوتة

المسيحوعن،لمسيحقبل!ممشتارعنحديثهيكونبانتقضيزمنيةثمةليسانهكما،منعدمةشبه،الزمنحركةاننرى،مثلاالاولى

اًلاخرعنيتح!ثانبامكانهكمانوانما،وبويبجيكورقبل،واحدةلحظةاطارفييتبوللبثاًلشاعرلان،التجربةفينمو

وذلك،النهإإهفي،البدءفيشخعرالذيوعن،البدءفيوالصدفةوالثهـاعيالالفافىبفضيلة،والصودالذكرياتموقظا

فيهاتتلاقى،موضوعيةوحدةهي،القصيدةتربطالثيالوحدةلان

لمفالفكرة،وتنموتتوالدليستلكنها،وتتكسيوترصف،الافكار-46-ص.أ"،فوكاي"قصهيدةمنالثانيللهسر(جع)2(

ا-81-ص!"سحيدبور"وقصيدةانتبيخطىالاعرترسمحيث

.18ا-عىالديوات)3(.تمامابافلدحيث
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بالمنطقويراه،بهيف!اصبحماالىيعانيهكانمماانتقل!الشاعرلانتشفلانيمكنلااًلتجربةتطورفيكمرحلةلهاصرسةلصةفيتوفع

يسطرشساالعقليحدثهالنيالبتريظهرالاستطرادوهذا.واللفظوالائفاقالصمدفةاناو،توقيعدونفهي،العكسعلىبل،بهاالا

بهيتمخضعمامتجاوزايفهمهعمالتعب!االىويدفعهالشاعرعلىالموضعذلكوفي،فيهاوردتالنياللحظةفيوقعاهااللذاًنهما

نفسه.فييئئاوينزفش!عرمنتبدوالقصيدةصورفان:،وهكذاً.فيهاًستقرتالذيالقصيدةمن

ألفنمة.الصور!تقمبمقبديةاًدذيلواك!،و!مبناءدونالمردومةالحجارةمنكومةوكانها
.......منخالاطاراووعاءهوواًنما،تسلسلاليس،فلبهفيورد!

قصاصدفان،مينةعقليةخليةيمثلالسابقالاستطرادكانولئن.بعضفودبمضاالصورفيهتكدلست،والتطوروالنموالحركة

قلنااذالطنسرفلاالتيالابيزوديةالصوربتلكمشبعةالسياب،ميهلوحةلااطارا،هكذا،العربيةالقصيرة،تكنلىماو!بعد

نالئكلا.الجاهليةالاستطراديةالصورةبطبيعةتذكرناطبيعتهاانتتولدلما"!والهاسلالهلاالتياللقيطةللمعانيملجابلاحرىاو

م4التعازلان،التجنيمننوعاالقولهذافيشرونالقراءمنكث!ا؟؟0القصيمةعبرواحدرحممن

انقطضتقييماصك"فنيالالقددبمخل!اتوهمهمرةنقيمارل!ئامعبمكمعبائمالخامارجيةلاالنيننالهااوصالولارحملاقصلاسد

الاهميهضئيلعنصرايشكلالصورةمحتوىانالى،ابدانتنبه،انالس!ياب،قصا!رمنوراًبعةوثالثةثانيةبقصيد"تمثلناانناولو

فيوالنعلوالمسيحعشتارنشخميانالمهمفليس.تجديم!افيالغرباءبوجو.المعانيلناولظهرت،ذلهاالنتيجةالىلاوفينا

بذواتهمخاعيشعريم!فنيوجودلهؤلاءليسلانهجديدةلتكونابصورةتظهر،،مثلاحرد)1(اًبوجميلةبهامجداتيدالقصي!.والضائعن

الذى،القاتمالمنطقيالحسذلكالصورةفييشخصانالمل!وانمافيهايحشدالشاعرجعلوقداوصالودونرحمدون،ايضا

،الالثراوحدسفيهايميتانلون،خفيةباسلالرويضبطهانهايوافيفيهوتتضخمتتكمفاًلذياتداعيلطبيعةوفقا،فكرياحشداالمعاني

لراسةالىالانانصرفاناودولست.الرؤيالحظةيطؤث!او.بينهاكرونولوجيةاسنقيةثرنوالافكاربالذكرياتالواحدةاللحظة

وانصا،بعدفيماذلكالىسانتهيلاننيالسيابشعرفياًلاسطورةللخاطرةوالاتفافىوفقاانتقلوقداشاعرانبصرالاولهالمقطغففي

تالللاشعرءفيالاسطورةظهوران،القولالى،الاناخلعياناريدوحشيغتذجممالذينالامواتالى،الدمقفلالىالخزي3رمن

انذيالاسلوبالت!!هـهوفيالمهملان،تجديدءعلىحاسمةبىلالهيستهلفانه،التانيالمقطعفياما*.الميتةاكبالعممن*نسانية

المذاهبانلراًيناالادبيالتطؤرحركةتأملناولو.الصورةبهارتسمتوالصنيب،والجلجلةالارضمخاقيمنمستطردا،والنماءبألنجوى

فالرمريون.اًسلوبرهاطبيعةعلىدانماالصورةمحتوىعليتشلمالادبيةبينشخصتولقد.البغيعراهاالتي!ال!وحةوهرانحشدالى

ويحواهاال!سيكيةالصورةهلىيرينكانالنبيالوضوحعلى.يثوروالم.السببيوالانقطاع،النفسي4الفرامنفجوةالاف!ارهذءمنفى-

فانالامروكذلك.النثريةالمعادلةالىالاقنرابكايةتقتربمعادلةالى:ورة3المذالقصيدةمنالتالية*بياتبينعضولياحكامهنالكفهل

يقيدكانالذيالمنمتعلىاًلاتثرلم،المعامرةالسرياليةالصورة،شهقةفيوالاحياءوالامواتواللهالانبانالتقىحيث

التثويشالكميرةاللحظاتتلكعنمبتعداوالفهمالواقعبحدودالشعرالقاضببةللضربةرعشة

الصقيلة.كارالامناكثرالتجربةحقيقةتمثلاًلتيوالاخلالوالسنبلوالحيوانوالاسماكوالماءالزهرام،اًلارفي

اثمووث!واالمرمزيةالصورةفيالوجدانياًلغموضاننرىوهكذاالاولارهاصهافيتيللم

تخظفطببمتهاجعلااللذانهما،السرياليةالصورةفيالنفسيتحملينماالميلادخضةمن

وكذلك.الوضوحالساطعةوالرومنطقيةالكلاسييئاًلصورةصيعةعنتيئفيهاينسعاعماقهامناًلمحيطاتقيعانترت!

العربي،فيالشعرالحديثةوالصورةالقديمةبينالصورةاًلفرقماناًلامر...اًلجنبناؤتظارفييراهاحتى،باعصابهمنشدوالصخر

،الجمالو؟هرالحسنظيبةعنالقديمةالصورةتعبيرفييظهرلاهـنتخرجلمج!يدةفرةتولىالارضعند!يثهفيفالشاعر

المسيحءنالمحديثةالصورةوتعبيرقدهوبانعينيهوجرذر،وشمسههـ؟قلةغرسة،منهمكلاانبل،جذورهامنتنبتولم،الاولىرحم

يوزعالذبم!الاسلوبفييظهروانماذلكالىوماوقايينوعثنروترسمهاالتيالصورةكاتولقد.الموضوعتربةفيتنمو،بذاتها

بصدىالتجربةتستوعبانعلىقالرةيجعلهابماويوحم!االصورةانصراهـ؟اب!ينصرفاناوشك،استطراديةصورة،الارضلمخاض

وكلية.علازتهادونمن،خاصااغواءبهااغوبماكانهحننى،الموفوءعننهائيا

القببمالشعرفيا!ورةطعيعة..الاعيدةبالتجزبة

ذهنفيردماالصوريردمالسيابانلنايتحققوهكذا

لنالتبين،المقديمالشعرفياًلصورةطبيعةعنتحريناماواًذا.إقودهالتفككانؤ!ىكمبرةاحيانوفي.المطلقوالنظر،التجريد

جزئياتهاوذكربصقلهاينصرلىالشاعراناي،استطراديةصورةانهاالسيماقعنوتنشزالافكارفيهتنبوالنبىالاستطرادمننعالى

الموضوععنمستقلموضوعشمبهتصنحتىاًلاصيلالمرضوعمنبعثصورةفيرأيناكما،القريمةالقصيدةفيصتىنالفهلمنشازا

وتتشعب،ت!شطيلفرلهبهايشبهالتيالوحثيةالنقرةفصورة.العام:إقولاذ)ع(للعرافىشوقهوصففينرىوكما،الارض

تمثل،الصورةوهذ..ابياتعثرةاوتسعةعنيزيدماتغشخنىايواءالىالغريقدمكلكجوء..اًليهجوع

لا،كارسما،العابرةوالملامحللمفائقانعطافمنفيهايشخعيبماالولادةالىالظلاممناشراباذاالجنينجى

فيالامروكذلك.بثاتهاقائمةقصيدةظذةبألاحرىاو،فياًتهقائماالخائنونيخونانيمكنكيفلاعجباني

الىوما،الاعشمىعندالخمرةورضابالنابغةعندالكرملراترسمبلادهانساناًيخون

القديمةالصورةافةفانوهكذا.بذكره*طالةمنجموىلامما،ذلك؟!يكونانيمكنفكيف،يكونانمعنىخانان

ناينبغيفيمابذاتهاغايةوكانهاتصبححتىوتتشعبتستطيلاًنها.....والظلامسواهامنبلاديفياجملالشمس

.مدبرةبلحظةالقصيدةفيهاتعبر،وسيلةتكونإعنىا-نرافىريزرلبلارءالانانخيانةمنتعجبهانترىانت

الاستطراديةا!رةواقع،الظلاميالن!نيوالنظرالخارجيالوعظمننوعاعليهوادخلبترا

يوفقانهلنايتبينالسيابعندالصورةواقعنقرراناردناماواًذا.66-من-الديواًن)؟(

نعثرانناالا.النفسيةالر؟ىفيهاتخطفالتيالفنيةالصورببعض-اًا-ص-الديوان)ع(
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الربيعولدثقنحيوروديا..تصرخوالناروتتشعبتستطيلالتيالاستطراديةالصورمنكشر،اعلىذاتهالانفي

وبالشحوبوالهباتبالدمالبعلضريحرشيشموعويا،الفراتواناالشاعربهاانصرف،عستقلةفللةوكانهاتصيححتى،بذاماوضوى

الجببدبالسحبننوءوالمساء،انابردانة،لدروب2فيتعولوالسمسعلىالسيابتستحوذاله"!رةلانوذلك"منهانطلقالذيالموضوععن

ةاخرست،بهوغررتالثاعراغوتقد"الارض"لفظةترىانتوتطغى،!الموفوععلىتتضشمحىودقائقهاشعابهافيبهوتتيه

الصمعتكمغأافأمنورهلا،جميعا،عمثهبيعفتافنجبهفيابنهصوتمثلااخاذاهلو.اثفعهعلىوتعفيتخئفه،كع!ةاحيانوفي،عليه

ليخيلخى،"الارض"للفظةصدىاصبحت"باب!ا"للفظةعمدىموضوعهاانلراينا،سابقااليهاتصديناالتي"غيلانمرحى"قصيدة

الوحدةالىبالاضافة،وانعدمتانحلتالموضوعيهالوحمهاناليناالواةلمعفيعو،اًلذاذجيالصوتوهذا."بابابابا"ابنهنداءهو

عنهالممكثمهثتفتعإفبالتيهيالههورفانعلىيدلموفلهي.اًلعمثويهافنفييحممميانيعتملااًلصمتهففاغبالا.العفخليالتجمببفنغم

احداقها.و!ث!الصوري!فجراًلذيهوالموضوعوليى،السياببذلكتربطهالاصورفيهاتحتشدجملتالتينفسهفيويخمدالشامر

اله،ورتلكيحوك،واهفريخيطاو!سيلةسوىليسفالموضوحوفي.والزوالالامحاءحد،لةالض!منبلضتاسبلارالاكعوت

تتفتحاندون،اتفاؤيا،عرضياوجوداالشاهرنفسفيوجدتالتيالنفسيىةعلاقتهوانقطعت،وخرسصمالصوتهذااننرىالنهاية

برمنحلاالمنطقعصبولمما،ذلكفيبدعولا.الموضوحقلبمنتمثلاناصبختاحتى،استطالتااللتينالاستطراديتنبالصودفي

عشتار،!فىرة،ثمالمسيحععورةنرىالسمابقةالابياتففي،نفسيته:يقولصو.القصيتنصف

روما،نهما-تةاناكصاعراًرادانبعدمتنافرينكصوتينتفرعتاوقد..بابا..بابا

الاولى."للفظةاستباحتالتيالعجيبةاللفظةلتلكواحدكصدعىدمانيفيرمائكمنتولدشفتيكمنجيكور

تراكمهما،وفي،بالاخرىاحداهمااًستطرادفي،الصورتانوهاتانالربيعفيتوتاشجارالمدينةأعمدظفتحيل

.السيابشهرفيااًلقصيمظانفراطيظهران،يلاخرالبعضعلىبعضااًلانهارتتفجرالحزينةشوارصاومن-

الموف!وعيصبحبحيث،فيهاالصدقوانعدامالت!بةلضعفوذلكالحزينةشوار!امناًسبمع

والنمو.بالوحتويوهمالمتنافرةالصورافحامهبهايبررخدممةالصبحندى.يمضيكبروهوالبراعمورد

يحشدانلهدلرفيما،الاغتباطغايةافتبطالشماعرانلاشدالرياحفيوالسنابلالشجراًتفيوالنسغ

،الاسطورةانيلوكاندون،القصدي،اللمنيالحشدهلىاالاسطورة...بطعامهنالرحىتمد

هـعيأغاعتافاالاتنبمثلا،مياحخايو،المبجئبعفيمعنىمحئثهيالى!لياانمىافاالابيفتهمأهفنصرهـفيالنئفعرانتردبانمي

إنجيلويكاد.جديدابعثامنهوبثتانبثقتثم،الشاعرعصباكعجرةفيبالنسغالمحتىذلكفييتمادىولبث،جيكورولادةرسم

منبالرغم،طفرةالحديثالشعراك!رهيالسيابقصببدةانانيالطفلبينيربطانالشاعراراًدلقد.الرحىتطعمانيوالسنابل

القديم.العمودمنتماماتحررهاعممبهايوهمالتيالتماسكظامرةالىفانقطعخلبتهجيهـورصورةانالا،اًلبعثتجربةفيوالقرية

حي،نجسهـدالقصيم!ونمو.بناءهو،مرارااسلفتكما،عالشعرانالالىتقلاذ.تمامور*قلةبداتهايةحتىغدتظوتجسيدجزئيانهااسظطلها

فكما.ال!ررفي*مضاءتضلكما،ببمضبعضاصورءتتصلفيالسنابلورحىواف"غهـفقةالمتوالانهارالتوتاشجاربينفر!ظي

لطبيمي،االجسدنموفيهابرز.موضعاالجسدفيعضولكلانوركاموالاواذيالحوالبوجيشانالسيابرسمهاالتيالنعثعورة

لنبفاًلاإصفتألافيموفثع!معاكئهفبتههتتنبثمغانيتأفئإكذلهئيليسانهلابناء*النابمثعسههاالتيالنبرتثصمعففيوفلنئممداليتبمت

دونمنفببهالا،ء!اهاوتبلغتنكاملانيمكنولا،القصيدهجسدفيرمزجميعاانهمابل،ورو.حهماالصودتينطبيعةبيناختلافاي،ثمة

الاعض*اءمنمجموعة،الظببلهدامن،السيابقصيدةولعل.سوا.لضعفرمزوعو.القصيدةبهوتجهضتنزوالذي*ستطرادلذلك

واب!للقصيدةيكونانلون،بعضفودبعضاالمطمورة،المتمزقةابدارريرفابريكانرلقد.الشالحرعصبفيلبنائناالهنسميالحس

ونبض،الحياةب!متغذيهاعضويةوحدةفييجمعهاعمبيكل.اكاديمبتعتبةافىلاطونبهارصعالتياًلماثورةتلكالعبارةالشعربصدد

نسركأاماوهذا.سويامت!لفاشكلايمنحهاالذيوالحسالعصبفاليريلاعتقادالاذ!نوليس."المهنسونالاهناالىيدخللا"

برحتمابالت!!يدايهاما*حرالسيابقصائدانقلنافيمااليهالقصيدةان-نظريتهارسىمنواعظمالمعاصرالشعرابووهو-

فيتنبتتجربتهابرحتو،ما،وجفمصلاللبماًلقديمبدمتتغذىعصبالشاعرلدىكاناذاالا،حياعضويانمواتنموانيمكنلا

الشيم.تربتهالقصيدةوحدةعلىيبقيبماويحدماويضبطهاالضوريوقعهئدسي

،قصائدهفيالاستطرادواقععلىاتمثلباللاطالةهجالولاتغذياتيالهندسيهالذائقةتلكانعدمتهاواذا.وتألفهاوانسجامها

ارطويراكأ،الملحميةأدالقمساتلكفيوبذاصة،معطمهاكاهرفهوك!ا،تأتنالقصب!دةقان،قلالما،اصمتصميمالهاوتحدالتجربة

،لمبفيالتطودمنوالهروبللاطالةكوسيلةالشاغريعتمدهحيثثمةليسلانه،الشكلالمنعمعةالظيامنركأما،السيابقصائدكت

لضروراتفيهوينصاع،فكريااتزاماايلتزمهالثي*صيلالموضوء.كيائهاويحفطيحماهامضويهيكل

نفسية.وغرفنيةءيرالشاعر،قصايدفييتضاعف*-لتطراداننرىك!رةاحيانوفي

نابعد،الشساعرنبعر"حردبوجميلةالى"قصيدةففيانمنوبلا،استطراديتينصورتينالىوتتفعالصورةتنشقهتى

وتقميشها،،وتسقطهايلافكارتداعيوارهقه،الموضوعدخراعياءباوراماستطراديانمواتنمونراها،هضوياداخليانمواالقصيدةكنمو

دمرمنلثى2مراحلفيهيوجز،القصعيالسردمننوعالىيميل*لفاظاحدىتقعانلللكويكفي.التشويهجمرة،منكرة،خارجية

النبي،ثورةالىمشرا،والبعثالتورةملاحممل!عا،3شمانيةالموضوععنوتصرفهوتغويهكجتلبهحتىالشاهرذاتفيخاصاوقعا

يادون،والمواقعالحواثذكرعليهاغلبفييةتاريخيةاشارة:ذاتها"غيلانالى"قصيدةخصقولهفينرىكما،غايةلون

التاديخخلكل،*سلامانتشارعنيعرلهمانظملق!.لؤيااوثعولمن،جديدعمريميلاديا،اموىحين،الممتدكللييا

هبفو.يقولكمايلاسطورة"بل!"علىالابداءعصببهيترنملمالئيوالحدبو*ظافرالدممنقفصايا)الارض

وتشوشا،وياعفتفكااقل،)ولالضياعقافلةقعيدةوليست،.عصببلا،مميد،كظل،يحيااًويموتليسيظلالمسيححيث

العبفيدكئأحمي،ميميفييفنأ

مس7الصفحةعلىالتننمية-(حدودبلامتاهتان،قيهوالظلماءالنور

نيامإ،.وبهتفشوارصامن-سكضوالموى،بعللونفيهاهشتار

.9ء-ص-الهـدلواًك)6(السلامكااًلمسيحوحا،كصمولد!د،هبوة
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فساتلشمهفهومسشوراخف!اكانانتلعيالخفيةلعدالامسوم!طحامضعطر5!أ+./.

ويمير.،ي!قفهسطقولالرمدءلعديةدربهلا،!

احسبحخىبلانحرا!غالىالشاعرفان،التانيالمقطعفياماأ!لطرالشوده

-2االص!فحةعالاالمنشورتتمة-

نامنوبدلا.فوقهيديةالمساءسرحالنيبالبحرعينيهافيسى5!ىهه!!و5555!ه

صورةاشكمالالىيتحولنراه،الجميلالتشخيعىبهذايكتفي

النهر،صورةاستكمالالىالسابقةالبمورةفيتعولىكما،البحرالموضور3ترويضعنممجزاباقلالشاهروليس،والصوربالخوا!

"افمياءوإوالظلاموالموتالفويفوارياشةاًلشتاءدلىء"ذاكرا.فيهوالحلولاوصص.

ئحرضوهمناابل!بهيسئايثمكرمزسئلبغرتحليلالىافنخطيإلساحمودقدالتثعمبيهاطرقشمودة

فان،وهكذا.بذاتهكغايرلأوليسالعينينأسىعنللتعبيركوسيلةاثاعرجعلهاالتيالقصيتالىنتصدىلالنافما،وبعد

والانضبا!التوازنلضعفكانمظهراوتفتيق!انيهالبحررموزتحليلملىوادله،شعرءاففعلانهاالىبللكمشيرا،لديوانهمنوانا

التيالصورةطبيعةانعلىحاسمةورلالة،السيابشعرفيالفنيينانالينايتخيلالقصنيم!مستملفنىالو.والنضصيةالفنيةسيزاته

عىتتنبو،القديمةالصورةبطبيعةشبيهةهي،شعرءعلىتغلببهينينحبيبتهامامشخصوقد،عاطفيةكجربةعنيعبرالشاهر

عنه.تستقلوربماالموضوع،المطلعهلىافيخطفتولقد.والصلاةوالتبتلبلانفعالمغمضتين

علىيطغيانو*ستطراد*.لحرا!فان،الثالثالمقطعفياما،الس!حر)7(غبالنخيلغابةكصورة،الر؟ياالصالقةالصوربعض

،الموضوعوحتفيهاتتعطلانوتوشكالقصيدةفتنشطر،الشاهرخىاستطالت،متباطئة،متمهلةصور،ذاتهيلانفي،ظهرتكما

فىانحرفاًكاعرانلناتحققوكما.العفويةالومدةعنفضلايتثاعبيئيخكلاالل!بمالالستطرادمنشيئاقيهانستشسفاناوشكنا

،"لادض"لفظةبتاثير"غيلانمرحى"قصيمهفي*صيلالموضوعالقبتشبيهيكتفيلافع.جميعا،النسيابقصاهررفيويتمطى

وه5فيبهاوتغررء"مطر"لفظةالىانقياد.لنايتحققكذلكاستكمالالىينعطفبل،نهرفيبلاقمارحبيبتهعينيفيالاضواء

اذانسرفلا،ج!د!موضوعالىوالتصلبرهاالىادىالقصيدة.بالنجومعينيهابتشبيهيتن!يخنىالدقائئبعضوذكرالنهرصورة

خلال،اثاعركانفبينما.القديمبالموضوعالصلةمنقطعالهقلنايترنح،مبتسرخاطف،بمصبالشعرينثيالل!هبالقارىءانشكلا

بنااذا،والحنينالوجدصلاةيسفحالقصيدةمنيلاولينالمقظعينهذءفيالنغمقراربهمايفيضاللذينوالبراحاللعولمنبشيء

ترفمالتيالمتفكةالر؟يامنئوعالىالثالثالمقطعفييشطرنراءاًنلهيتحقق،الابياتظاهرمنينفذالليالناقدان*.الايبات

منامهعودةيرقببرحمااللبىالطفلذلكثم،المطرصورةفيهاالخافتةاًلمنطقشعلةانطفاتانبعد،ويهذييخبطبرحماالشامر

منكاملةصفحةتثىالتي،*بياتهذ.بد!وقد.اًللحوددقدةظلمةيغشونفيم!،والثقافةالموهبةشعراءبهايستضىءينفكلاالتي

وامهالطفلفصةفيهاكضخمت،شوهاءمركجةكصورة،الديوانالشعاععنيعبرانيحاولفالسياب0الر؟يائعولويتولاهمالتجربة

النفس!التشوإشمنكيارفينهائياانجرافاالقصيس!بهاوانجرفتاله*ور.بحشدرأيناءسك.حبيبتههينيفييرنواويتوهعاللي

الشاعرهـنرى،القصيدةمقاطعمنلبضفيماما4.والعبثوالطيشعينيها،غابتيفيالسحرفهنالك0الضوءمنشتىبانواعتوحيالي

ص.ت.اًلعرضيهوالصورالالفا!قياميوانقيادهتشوشهفييسر!ثم،شرفتيهماعنيناىوهو،البدءفي،نراهالليالقمروهمنلا

ابتدأتوبينماالاوفي،والمقطعين*خيرةالمقاطعبينارلباظكليتعئىيئبض!نجمالىاًلقمريتحولالئهايةو،في.ئهريهمافييرقصوهو

موجة،اجشماءيةسيالسيةكئتهينراقا،غزلية،وجملاليةالقصيدةتمثلتالتيالر؟ياتناقضالىالتفتاناودولست.غوريهمافي

الفنبة.شحصبننهظلايافيالتفككمنبنوءمصابالشاعربأنوالضومالاسود،السحرساعة،الرقيق*بيضالضومفيعيأهابها

كقصصهو،اًلسيابشعربان*عتقادالىيدفمناماهذاترتبطلاحالةينقلالث!اهرلانوذلك،القمريسكنهالذليالموحثي

ماليجمعواهيةقصصيةحبكةيبتدعكانجبرانانفكما،جبرانالا.وجدانجباماطفياارتباطابل،هقليا،فحياارتبداالصوربهل!

إيتدعالسيابفانكذلك،اصلاحببةراء2منئفسهفييحتشدالترارمنبنوعضلهاوقعالشاهرانالىنش!ان*يسمنالاانه

جاءلهذا.نفسهبهاتزخرالتيالصورحولهليجمعوامياموضوعاغرالعلاقاتمنبؤءذالهيلانفيووقعلهيفطنلمالذيالمقيت

الوهـ!ةاًلىبلافسافةالموضوعيةالوحمةمفتقداقصلالدهمعظمالمجزوءةالابياتهذءفيعراتكلاءلعوكبتصدىلقد.المالوفة

.كالخراب،متنثرامدوكا،متشتتا،المضمويةوبببنبينه،مميزيخراخروحينا،بلحهالقمر،حينا،مميزا،القليلة

ورعرفيالموص*-ؤوحينا"نهرفيكلاقمار"،الجمعبصيغةاليهيثرلاله،النجوم

يسوتا،وذلك.السحرفييجعلهوحمئا،الليلفيالقمريجعل

سياسيةلقضايابالتعندي،وكفدهاالقصيمههذ.انفراطولعلالىفيفطن،دائما،لسعفهلاالنقديهالشاهر6كلةذبان*متقادالى

.السيابعندالموكلوعقضيةعنالحديثالىيسوقنا،اجتماهيةالواسةبماللقظةومبثوتناقضوكمضقعرارعنشعرءفيشخعىما

مواضيععونانيغلبالشامر،لهاكصمىالتيالمواضيعانوالواقعيؤخذبرحماالشا!رانلينا6ويغيل.ومتناقضةمتقاربةصورفي

العربي.الوطنفياوالعراى،بلدءفيراهنبواقعمركبطة،التزاميةلمابالنسبة*كستقيملاانهايدر!انقون،ذكهابحد،بالصورة

فيالسباببهاوتصدى*،السياسيونبهامنيضميةثمةللشىالصورصذءفييخبطرايناهلللك.بمممايليولما،قبلهاسلف

وبورحردبووجميلة،واًلمغربوالجزائرللسطينلهنالك.شمرءبلاخرىالواح!ةكستقيمانلونكجلورهتي،اثمانفةالمتشابهة

وقد،العرادفيوالبؤسوالفقرال!لمواقعايضاوهنالك،سعيداو،كشومهااولستعبمط،العكسملىبل،بهاك!صلانولون

وربما،كلياانصرافااليهاوانعروالمواضيعمذ.علىاًلشاهركردداحبنفي،بالشاعركوفيالتيالتف!صر-هيهئهبةتميتها

شياسية.غيرتجربةمنالتيانطلقتالقصاندبعضعلىاقحامااقحمهانفوسهمفيائسمتالدينائبد!ينبهلوالشبيهاسرالىكع!ء

وارتبماطهبلادءلمصرمشازكنهيظهرانبذلكيريدالشا!انشكلاليستالسابقةو*بيات.البناءالهئسيوكعصبالمخيةالثقافة

لهااهميةلاالموضوعطبيعةانمنلايغفلاًنه*،وعرءقومهبواقعخ!طرفيو*نغامو*لفاظالصورمنمبعثرةعجموهةوانما،ابيلا؟

المواضيعاك!رالشا!ريتناولفقد0فنياثقييماالقصيملألقييمفي

الىوالسمموتفجرمافييوفقاندون،العرواقعهلىتالرا..لأا-س-افددوواً!)*
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تفكيرابالوجوريفكرانههي6شعرهفيالسيل!آفةانالىنخلصالانسانيالمصرواقعالى،الجزئيواقعهامنوالارثناءمستواها

ولس!ت.والانفجادالتمزيشدي!ة،دجوميةمعاناةيعانيهولا،نعنيايستمدلاالشساعراًن.والزمانامانح!ودتقيدءلااللبماًلمطلق

وانما،الانساليةللقيموالتنكرولاباجبةالكفرواقعبالوجوديةاعني،الجزائريينوتقتيل،الفلسطينيينكشريدلقضيةت!سديهمنقيمت

القلق،الميتافيزيقيالمصبذلكهي،اليهااشيرالتيالوجوديةبحر،لآاًلجزئيةا،واضيعهذهدبطملىقدرتهمنيستمدماوانما

للانسانيضيءواللي،اًلنفسيةالتموجاتادلىيلتقطالذياووحشبل!ظاتظلمتهاءةواظاتوغلةبالثقافةواًخصابهاالبشربم!المعببر

.والوجودالنفسنجببعلىو*نفتاحالنذ!سياليقينمنلحظات.المظاهروراءفيماوالر؟ياالاشراق

بهايتمثلالتيالرؤياعنليتحرىالسي!قصائديتلوومنبالحماس*سرافمنالعربيالقارىءاحلرائفكلافاننيلهذا

مشهدملىالايقعلنفانه،والحضارة،و*نسانوالعضدالوجودازماتهضمر.فيتفجراًذعنيفاانفع9،فيهتثيرالتيالقصائدلتلك

عيئاءملالراهبنقلاـلشاعريكمفيحيث،واملاووالفقرالظلمالقصائدلبمضيطربونقراءثمةانليتحققولقد.امبوتةالوطنية

ماالىويسمومنهينطلقاندونالواقعنقلفيبالغلووالاسراهـ،المصبوغةالالفاظبعضيسمعونلاوبكالون،سياسياعصبياطربا

تتكررواهدةقصيدةمي،القبيلمذامن،فقمسائده.فوقهتصطفقحتى،سعي!دوبوروالجزائركفلسطين،الاشنشهادبنجيع

صورهيواحد!وبصورة،ا!لمكوضوعهو،واًحدبموضوء،الفنيةذائقتهمتعدموالتورةالتهي!-منحالةبهموكنزو،اضلامهم

يلوكها،الشاهرجعلوقد.وأـلبعلوتيبيلوالمسيحوعشنأراًدونيسالجماليةقيمتهادرنمنالسياسيةبقيمتهاالقصيدةعلىفيحكمون

منتفاهةاكروغدضممهاافتقدنهتىجهةكلفي،ويتمضغها.الفئية

القديملأ.العورالفنيو*نف!السيثه!مييلأئفعال

ادشباسةموصوعالتزامهاالسيابقصا"ددعلىننعىلاونحن

لتحقيق*نسعانبمحاولهصرتبطالسي!اسيالواقعلان،بلاد.فيتتطهرحتىكصفوالاالشاعرتجربةاناسلفقدكنتولقد

ولامداءيرباغلاجزفيمصركلانئرىاننا*.وانسانيتهذاتهفلا،الر؟يافيتجبباارحقلإقلهوتتجلى،والمادةالارضاًثرانمن

الفنيةفالتجربة.العام*ذسانيللمصيربالنسبةالا،حقيقتهتظهرالىفيسعى،التجربلأعبر،واطيافهمالقراءاًحداقكصحبهتعود

اجتماعي"وسياسياوعافيوجهذاتفرديةجزئيةتبتدىءقدعواطفهمويفجرهواهملوافقبما،ثزويرهاالىوربماعييفها

اصال!وبر"هاتفقدءةطوتتثوجثطودهافيتتىانتصتملالكنهاالتزامهفياورياباخلصمدىاياًلىاثربماولست0الحبيسمة

مثلا،،تناولنافلو.لعامةاالكليةالتجربةفيمئحلة،ذروتهاوتبلغ14انصرااليهاانصرافهانالا.العربيهالبلادفيالسياسيةللقضا؟

خلالهايعبرالشاعرانلناتبين،لاليوت"الجوفالرجال"قصيدةوليديكنلمذلكبانبوهمناسواهامندونبهاوتخصصه،كليشبه

معبرا،عامةالانسانالىمنهاارتقىوانما،وشعبهبلادهواقععن.الجماهيربتيارو*نجراًفطانتقصدمننوعهنالكوانما،الاتفاق

وحضارةالانسانعقمعنفضلا،والهاويةوالفراعالضياعتجربةعن،نفسهمنتتفجرلمالسيابتجربةاننشعرننفكلافاننا،لهذا

بزماناو،سواهدونءمنبمكانمرتثطةررتفقصيدته.المصرولولا.والنفسيةالفنيةنحيرالاجواءنجناثيرالخارجمنعليهفرضتاًنما

منبشعباوبفردمقيمةليستايضاوهي،*زمنةسائردونمن،."الصلبب!إلمسيح"و"المبفى"و"مقبرةمنرسالة"قصلالد

الواقععنفيهااًدتقىادوتلانوذلك،واًلشعوب*فرادسائردونحدودعنالخروجفيإوهقلمالشاعراننقولانمليناصعبلما

.والوجوديلاش!انواقعوواجهالخاصفيفليس.العاماًلاسعانيالوجودموفوءالىالسياسيالموضرع

العالم،لمصيرال!ليةبالر؟ياويلادكباطالشمولالىالئزوعهذاقصاررء

الفىفيال!ودهنصروينتحب،كارمياويلتطميعولينفكلاالسيابفان،ائعهـس!لىبل

التياًلظلمةكلكفينستشفلاونكادوالحسرةالشاتةمستثيرا

،لغنانيعلىاو،المعاصرالشعرعلىهقتصرا*مرمذاوليسيراهالاالتيالمنطفئةشبه*ضواءمنضئيلاقبساالابهايتخبط

العصورخل،الخثدالفنمظاهرسلالريفم6لهبل،سواهدونمنذهنيئلارادةو.!االتراضايفترفهابلةوالنبواليقينبعينالشاعر

الهامالعنصراتلراينا،مثلا.،شكسبرلابكصدينافلو.جميعافيومضيئة،بدايتهافيمدلهمةاًلقصيتعونبانكقضهي،سابقة

.مععرجعلاللهطا*شسلأليالشمولمنصرهو،وديمومتهبقا"لهفيسوىالمتمددهالوجودمظاهرمنالسيابلدىفليس.النهاية

على*شعان!لاليهالنيللمصورمزا،مؤلفلالهمسرحعلى*شحاص،وثفاهةعقما!رهاوهو،اـلسياسيالمظهرمو،واحدمهر

بالطرو!كتثرمدبرةهوليةهارفمةلارمةيتصدلمف!و.الحياةمسرح*نفعاليزول،عرفميةطاوئة!رمةلأنعكاسايكونفيماوبخامة

بزوالكزولولاكضعضلاالتي،لدائمةللمشهـلةتصدىوائماالطارئةاًللكيالطربفان،لهلا.افراضها2ومسببلالهابزويلبهاوالتهيع

جزئيةابتطى،مثلاهمتفمشكة.اليهاادتالتيالطوارىءوربماسيضعف،السيل!قصلالديتلونفيما،القراءبعضيستخف

ولو0واتريهمنوالثارابيهبموتمشكلتهلانها،خاصة،عرضيةوفلسطينوالعرورالجزاثراوضاعلستقرفيما،حينبعد،يتلاشى

لتضهعاءلت،وعمهامههلىمملتةحقدبتصوسكتفىشكسيران.والنقمةامبتعقدوكنحل،السياسيكحماسشعلةولنطفيء

عتمةعلىتنتصرانلهاقعرولماالفنيةالناحيةمنمسوحيتهقيمةفيالدلممواقعبهاوففالتيالقععلالدالى*ننتصدىفيماو.اننا.

في،ذاتية-،رديةابتدكهالتي!يمةانراينااًننا*.الزمنبعد،ويضعفبداـينسلتايرماانلنايتبين،اًلسابقالعراقعهد

وتتم!ج،كنموصلتوقد،و*شماءالتعمقفيكاخذ،ضيقةحدودوتةماهفالقصلالددلككصحبكلالتوالتيولد"(التيالعواملروال

لمصرهوتنلارعهلاشطنبمشكةفالتقتاوجههابلغتحتى،ايضافييخبطلبثالسي!لان*ذلكوليى0بها*فرادانفعالمن

يلانسانلتمزلىرمزابمشكتههملتتمزلى؟صبحولقد.وبقاله*وتقاءفييوفقاندوبئ،وطفقروالقصالمحلذكرا،بغدادواقع

واللبسالريبةهاويةفيوفقعويتالميشقىهملتيمدولم،بوجودءلعصراواقعالى،البمئيين"لسعيدنوريوواقع،بغدادواقعمن

فيويتردوبعذابيتعلبالليمو*سانوائما،والتسا؟لولا،هثابل،عدينةبغدادتعودفلا،والمعببروالحضارةويلاسمان

الفنيةالتجربةئزوءفانوهكللأ.امريهبجوفهاتبتلعهالتياًلهاوية،باكملها*شلاليةبل،المواطنبنمنجماعبما،العراقيالشعبيعود

دالتحريالتسلالالىالخاصةالمشكةعنواًلتحريكتسلؤلمن.افضلهالمفيذاتهاتضيقالىكسعىفيما

يمث!عنعرالليكعوجدواهاولاطحيل!جدرىكمنواللاوجودالوجودعنكيةر؟يهاولاشموللا

يطيبروتممقنكهتمونمثوتهويتجددكالخمربذلك،.وهوميكسبيرشعرفيالبقاء

عليه.الزم!يتقادممابقمر،جلرياموفوعياقعليلاالظامرةمذ.نعللانادشاماواذا
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يظهرلاالتجديدانلوهمولقد.*سطورةبتيارالمسرلىالانجرالىذلداًخلصان.محاولا،مديدةمرارا،السيابقصالدكطولتولقد

القارى،جعلحتى،ذهنهفيحفهاالتيالاسطوريةالصوربتلكالابلادهمصرعزللانهمليهااعثرفلم،والوجودللمصرعامةروياالى

علىتقبلاذفانت.يقرأهاانقبل،القصيدةفيعليهسيقعمايدرر.العامالوجوثيالمعيرحركةمنظمامزلا

واادونيسعلىاوالمسيحعلىواقعشك!انكتفطن،القص!لداحدى

ولحفرتها،قصاهلد.تجاذبتهااني.المسكينةالالهةتلك،غشتارملى(ـلتجربةوفمقم*سطورةملرد

سنتهامنفاجعةبأقلليستالسياببشعرمحنتهاكأنخى،ووكاثها

رهمداورءممما،بنائهطو،اًلشاعراولهنهالكد.الوئيسبموتالفاجعالسياسيوو.أقعهبيئتهبحدودالشاعرتقيدولشدة

السيئة*لهةتلكيجنبحتى،النظمحيللديهتميامارفلا،لعاجتهطغياقد،اهتصد،الواكليمواحتيالخارجي*نفعالاننرىالمضش

اذيالها.أوراءوتجرركصبرووك!ثهابقصيدتهرباطهاويولق،الطالعيحهماينفكلاالي*ساطربهماوتشبمت،جميعافصائد.هلى

وارر!ز.!خريةاثارة؟!ليكنلمو!!ر!4ولن،*مروكذرن،جذب*سطورةلشاهراًجنبولقد0التجربةعلىمقيتااقحاما

جيبمنيخرجهفحيثا،كالههلوان،كهريجابهولهرجكناولهفلقدليستصر،لهافريسةوقعاليالسياسيةالمواضيعالىشداوشمما

،ينشرهوحينايطويهوحينا،جوفهافييحشرءوحينا،القصيتبألفنافاتوششهويه،*نيالحزبي*نفعالبفضيلةالقاوكهاعج!

الجلجلة.الىاليهودبهساقهمماباشد،ديوانهخلال،سالهفكأله*راملوصياحبعويلالشبيهينوالعويلالموتورةواللمنات،إلعدائية

فيارو!*سطور؟و!كارارمولىتءبينلفرىافما،و!رالىنمنيبوثلاوشدما*سطورةجلبعننننيولقد.والعكالى

شكلا!القديمةالقصي!تفيالصحراويةالمعانيومرار،العديثةوفاقتاجوا؟ها،ومحلت،نسغهاوجف،ماويتهانضبتان،قصائده

الصودهذء!مراراننرىفاننا،العكسملىبل،بينهمافرقلاانهجزئياواقعاتتقمصلكي،قهراوق!رت،الشاملةالكونيةدلالتهاعن

اوشكعيته،يشرة،مبدلةمادةالىحولها،الحديثةاًلقصي!هفيصلية.عابرةو.مظلمة،طارئةازمةتعاني،محدودةبيئهفي،محدودا

بدلاانه.ندركاننافكما..الجديدالتقلي!دمننوءبهايتيسانالضيقةتجربتهقمقمفيالاسطورةماددالسيابحصرلقد

بالبقرةفرسهوتشبيهالغزلفيبالظبيحبيبتهتشبيهمنللجاهلي،واصبحت،والنفسيةوالفنية،الوجوديةواًبعاثمالمولهافافتقدت

،الخمريالثعرفيباهـنا!خمرةيبو!4الوعففيالوحشةعلىوتهجماتهاًلسيايةاراء.الثا!ربهايششتقيةاوكناية،حينا

،السيابشمرفيظهرتكما،اًلحديثةالقصيد-اننتوقعبتناصلكحينا،وتحولت،وعدانهبلعنتهالتصريحعلىيجر؟لارجلعلىاًوعهد

بموتهينتعراًلذي)الظلومكصويرفيوادوئيسالمسيحالىستتصدىانهساكما،ودمنةكليلةكنوالر،الدلالةمزدوجموضوعالى،اخر

كلتورمونلاالدينمنء!ريثهفيفايلسيتدىواث،الظالم!لىعنها.وا!ستطرادالتجربةمنسروبوسيلة،كمرةاًحيانفي،نح!

في!ترددالفاظمنذئكالىوما،ومصالح!مظي!لهمسبيلفيالقتلوائعراًفىبهااًلثاعراًسرالىانعلى،الاحوالهذ.جميعفيدلتولقد

!ثربرته!ن!ل!،والبعلليبابرلوجكوركبوبب،شعره*زياءلتقليدفريسةلوقوعهواضحمظهرهو،كلياانصرافااليها

يغيفبنفكلاالسيابشعريتلوومن.*جنبيالشعرفيالمبهرجة

الحديثالشعرفي!سطورةوظيفة

"مه!عهمهع!ءسعمكعىعسم!سسه*ميسم*منم

شمرعلىغلبتوقداليها!تفاتمنبد!ظاهرةوهنالك

اـه!شعدولفطنوئرلىمسعونهاكا*لمثطور؟دشمرمنذدسيالمممميرععوللث!بعرنمحردحدرلثلهاا:.حديثاصدرال!

الىللعف!لماذاكفهمهاهى

ناوالشعراءالنقادلبعضخيلوقد.كثعرفي*سطور6يخ

منالثانيةالطمعة

انه*.الحديثالثعرانصرادمنباقل،اليهاالصرافهميكنولم

اًقعهطيفيفبممم!رلسعرهيلقدهحهم*شحاطبيعة*سطوسطوقيىمتقمعتوثمةلسعرسسواوصوءصا
لسعرهم،جمموضوعو*سطورهبجلو!طقمماءكاىلقد.الحدسن

الرمزي!طر؟يابعصب3*سطوريتولونفثهمالمعاعروتالشعراهامافي

وكعانيالتجرالفلسفيةلسعرجموجوفهيقبئحتلفيلتقطو!بمعه!لايفم!ورامجاط!يعةسارترآثار.يفهمانيريدمنكليقراًهاًنلابدكتابا

والتقربر،والوضوحالعقلجداركخر!،؟يم!لية،شعوريةمعان!الواقعتلأيور

وتظهر،كخي!ووهمالتاريخيقينملىلنطوكي،ذلكمن!وه!؟

انهافيكظهرالعظمىاهميتهاان*.والوجودكبشرجميالمصووحد!

فيلجرولتنحليبهاوب!مبوطجزثتا.ليهطفرلثم!انئةلتجرنملةجماح!وبزبئقللمص!فبرهميىا..مه-أ

والشمولامليةائر؟يامستوىالىللارلفا،محاولةائها.وكححهاذالها

ولاممموضوء*سطورةيتدلمونلااساصرونوالشعراء.واـ-

كركافيبلجهاحلوبلحسسهمية،الرهيفيك!عمىمن!سيبنلث!رلمطحدطوحوسرراألريس!دكمورسهيليرجمة

معراتل!حعوحدفيما،و*سرادلحلأيو!لفباحمنكلدلة
هم

لهلد.!ويلعمرها!ل،!س!ليةو!جربةطفرديةتبمبتهمبين!هيرهـ!ءلدلعهجمهشوهصنور!

الوكلي،وراًءفيماالدمةليكشفبهايستضيءلحديث5الشامرفانبر

*سطورءانمختصر!هؤبكلمة.يفهمه؟ندونبهيشعرعمايبرفيمااو4

الليالفلسفيالععبقلقفيهايجتمعفد*هي،الحديثالثعرفيأم!سهي،،*،س-سهي"مهـمي!*،،،،،"،،،،،*?
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بها-ويرضىبالاشياءيؤمنالليالعاطفيالانفعالمع،طكلنيتحرى

:لبهومصدر.اففعوابنالس!بب!

حسسا.يامكلرضا

حينا،خطذتقد،الصارقةالاسطوريةالر؟ياهذ.انشكلا

يغوىكموفوع،نمالبا،.الاسطورةتولىانه*،السيابعصبفي

اقيلذوكااوالقفإسرا"بلقصيدةمثلخدظ.ءفل..الوجودوذاتءالشاعرذاتبينالهدوية
وابعاد،ا!سراقيةدلالمهيدهدحى،ولفام!يلهبجرقيالهوالالمامبسرده

البدايةمنذ،تغشدااًلاسطورةانلنالتبينالمدينةفيسربروس"

اًلتنقيبمنمقتنسةعلميهاسطوريةالغالب،علىوه!ه،النهايةحتى

فاسطورة،الشعببوجدانارتباطهااقنقمتالتيايتةالاساط!فى

مصطفىحسن!ركنللزعيمسوىمنهايفهملاالقاريءاناي،دفظيةاسطورةهي"سربروس"

يسالقاالعراقهالاركانهـفيمر2*هواءمن!جردءفيالنثريباشىالشبيه،المعيالقاموسيالمعنى

.ء..ليستالاسطورةقيمةاناسلفتقدكنتولقد.الشعوويةوالظلال

فيتثارعنمعا،تواكبهاالتيالنفسيةالاجواءفيوانماقصتهافي

لاونحن،مربروسباسطورةنتإثرانلنايمكنفكيف.القاريءخاطر

القنبلة!لاحصولألاسرائيلةالمحاولاتتاريخ+ورغؤسناسينالوجدانياترابطمننو3ايثمة،وليسشيئاعنهنعا!

ا!زرقي.صوتهياًوخرساكاصما!هلطةمياللفظةهذ.فانلهذا.ويبنه

قلبه.منوتتطودتنموحركةولاوراءهنفسياصدىلا

لانهوذلك،السيابشعرفيتزدوج*سطورةآفةفان،وهكذا

ادذريتسلحهاواهدافاسرائيلامكانيات+هميا.االتباسايقتبسهاولانه،قصصيةصبلاوةيتلوهكموضوحيتخلما

وفوائدهالميتةالنواوبسعطامفيالحياةيبعثانمحاولا،القديمةالكتبمن

.اًلمتحجرة

!الاواكصقع!ابافيالاصالذرىا!رحتأثير!عفينثهدءا!بمالججميالكلبهلىابينالفرلىفما،وبعد
..الامثالفي،الماهيةاًلمزدوجةالحيوناتوسائرالسيابقصيدظ

الحيوانهذاالشاهراتخذلقدث!المقفعابنعندنرىكما،*سطورية

وواحهاالعرليةاللادموقفعيدمدموهو،الظالمالححمالىمباشرةغبر،شارةبهاالثعاركتقية

....وصفالىانصرلىواقصتهسردبل،خاطفةمدبرةصورةفيبذكره

العظام"قضمو"،،بالنيوبالصغارثمزبق"مثلالحيوائيتصرفه

.1100001يعضعفي،اقدامها.بمزد،عثتارخلفور!مهو""الترابئبشو"
لشروللطباعهلطليعهدرالشاب!مفياملبهذابيند!منلمةلليسسيقانمه،.

شيئابتصرفهاورىأالشاعرانسوى،ودمنةكليلةفيالبهائمونسائر

2م7178تلفون-18ا3ً.ص.ببينهفيماالتشابهفان،ذلكعدافيمااما.وا!لفعالالعصبيةمن

قصيدتهحولالشاعراننقولانليمكئناخى،تامدشابههووبينها

فيماأذلكمنتحدانويمكننا.خرافيمثلالى*سطورةبواسطة

،!5كا!هه!مقدالسياباننرىحيث،بمجملهاسربرو!"("قصيدةالىننظر

.والابتكارالتجديدلمظهرفصإئدهيظصانالهاعرحاولكخلماا!اومفرالثيدالىبهايرمزكتقية(،كموز"اعتمد

لتعرلىالشاهرومفككلمنتتطوروالقصيدة.للحريةكتقية

قصاندانفلتاذ،سابقا،ذكرتهماسشكد،جميعاذشهولعلالقصيمةطبيعةانلنايتحققوهكذا.وعشتارلتموزبالئسبةسربروس

والتزعة*صلاحنزعةعليهاطغت،جبرابئكقصعيهي،السي!خلالمنانسطنيواقعالىيشيرالنيالخرافيالمثلبطبيعةشبيهةهي

الفنيةالتجربةصفاءعنالشاعرفيهاوقخلى،الخارجمن*سطوريةقص!-د.معظمفيكطهر؟سطوريةالتقيةوهذء.اًنسانيئحرواقع

بانفعالالقاللهتستنرالتيوالعسرالمعانيوتفتيقالموفوءسبيلفيمنحيرابمثللكتفيوائما،عليهبالتمثلللاطاذمجاللامما،الاهرى

التيالونيتالفنيةالنشوهتلكثونعنسياس!هعصبي،،حماسيوبتمونر،العرا!عنببابلطشاهرعنىاذ"مطرب!مدينة"قصيد"

.امونمعتألفاسر*سمانتابلالر؟بعنعجز.بهماستربرمناحةجنازة؟قام!حيث،طحريةعن

طورءإلى*م!حنزءرداـمكئناالسيدكهووالىنظرناواـذا.اًلوجودابعادهليهاتنعكسشاشةكمثلالتيالصادقة

اتجاههبهاتصدالى،اليساريةالعتيمةالىعنضوياكانفيما*ولو!ا

ونقافتهمحورءاضاعحتىعنهاتخلىاتوما.القيومنمبهاًلفكري

ابتدكتهاالتي*سطوريةالرموزفنلقف،لهماموقيعنيفتشواخذيحتهاشوالسيابه!صبمنانبثقتفلما:*سطورةفان،وهكذا

تجرنجنهعصبمن-كوناندون،لبنانفيالشعريةالحركةنخنةغذتخف،خارجياطارفييسرهـقصتهاثمتنقيباعليهاوينقبحصا

وانصهاهـئقافته..و*مثوالبديعحركاتمنحوكةاًوتعويلةوكأنها،شعرءفي

بانهالنايوحي،جميعاقصائد.فيافحدهافانذلكالىوب!ضافة

حاويايلياواعةباهـاتعلهاتسلتانهابل،التجربةعبرعفوياوروداتردءلم
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-...لثهمأ-!سم
العغبسبهرمودحسى

يمكنحالكلعلى...يركونهيريدربناالليالمدرسة"غاوي"صلاةادىانبعداليمنيالمسجدزاويةمنمكانهفيساهماظل

رز!"كفاية.لناويبعتيعينربنااليهمتجهةويمونهم،تحيتهعلىيجييونهوهمالحاضرينوحيا،المغرب

"شهادةواخدين"مثلهابنا؟ع!كانلومتمنينوغرةاغتباطفي

االش!خ!هنمجارماا"قاشهئمةترعلىتينمهاامو.ئكنيطريقغبتةل!فيلقرلحقوقهالواحدومنالياللهفياعتالواكماللاحراحديقلولم..وظيفةوتئتظرهم

كانتبلالامنبةهذهذكر..اًلىدفعتهالتيهي.اًلمدرسبةهيئتهفي.قرتهفيخاضواماكرةمنالسابقة

.0وؤتثذبهافتنالتبالامنيةهذهوراءتستتراخرىرغبةهناك...جدعياصح"الملا"ابنوالله-

كهصاعصاآنادمنوخلوهالمدرسةنظامالشيخابنلهذكرفمنذوعبوا،ذلكقولعنشغلهماعتراهالذيالسهومانذلك

تستقبلالتيالمدرسهدخوللهيتاحانعلىيحرصيلحوهوابيهاًاولازرزةالا.،ليفيوهاولحهدممبالانشغالمنفيهاوماملامحهلتجهم

لسعاواكهيخلفتا"ف!بدلوموسهقىبطابورالصباحفياتلاميئوهـل..لمومالدبنتيجةظهرتمنذكبيرةفرحةعنتشفمنبسطة

.عصاءرهم3يدلذيذانتصارفيش!تيهمنتنسابفتئتماالتيالكلماتنسوا

اهـ!ومهـذاإغساهاذنلم؟كاملعاممجهودبعدالحصادايامبنشوة

بخيؤاًلشيخلك!لهـويههعلمها*ترتاًاًاًلابرلهتحهئدلبماوكا!اكعرهافيالازماتء--رإكفأ.؟.ولوعهاسىعلىقلبهيضمكيف؟..بةالك!وهذه

.......بةمهن-مةلملا..سا"راإملهلاكانو؟!هذ.يخةزاوفيالهمسائالىة

وعر!ثيمصابجكرحقدو4الاصرضعىص!ىيرووق،عىعلىاحمعلمسا!د"وفول!ئ!بضاوها3؟ر،ء،ليةابدابمرجيحه.يذكرهخطفاوسجودهمركوع!ميؤدون

....م.ر...........ء،بةبلاهابطةصاعدة،والخلف*مامالىتمتزصادها

ممااشياءالاحيانبعضفيإقبللااكنه.صروهس"مااذاعنه

..ارتكازووراًءهاكلدلوللها،بمونانالاوالدلي،الدبناليبرويهابعضعاىيعضرضاوآخرثإءعلىيعلقاويسخروربما

يطرد!ااناًومشلموولاؤهاالفيرانإقيننلانرفضاًلذياولياكحكا،"المضلم!ةاًلىدينامور؟نق!فياشقطاوبرالغكلماالمس!داماممواعط

دكثرتها5!؟لمهستقي":كف!همه30الؤ،لهـة!..جارهالىتذهبائلاالس-ييئمكشبةفيطالعهاكثبرةتمبهذااو.ضحتكما،ويرابساطة

"!المكانلزاحملاكيتطردهاوالى!ةرادائما4،ش-و!لان4حدفيعلى4تعقيباواغراضهانئحير،نفمه

حأظ-جت-ياتهبدءفيعليهالشيخافضالينسىلافهو،والذود

اًو.ضحكةإءفوناًوابضسامةلمونوير!،عض!م!يسمع"وقدلابر-ب"وعوناترضية،اجربلاالكتابةوتعلمالقرآنمنكببرامحئده

اساءةيعدماافبه؟مقالهفيماذا..مصىذاتنظرةالي!يوجهو!مواردهض!لهرغممهتعلبعلى(الحينذلكمنذوالدهوعممم،الفقر

علىااوويدلحرفعهمنحبهمومنمجالنقبلراوجعةفمهاليسىانهاًللثي!يخمهماتياالاسرةفيفرديتبلمقكيف-العيشبكفالى*تسمحلاالتي

والحب...الاحترامعلىال!رصبهايعللوناخرىوجهةالقول؟ستةهذاعامهافيبلغت

بكفهاءلمهاممتمدةكثيرا"سمبرة"وقفةمثلشواهسهموتتابعدرجسةالىيوماابنهيرتقيانيطمحكانئللا3والدءولعل

خصوصاا(سطحسورحافةاوالنافلةحافةلاخرىبيدهاومرتفقةالثصيخاًبنانلولا،طويلعمربعدالجامعامامةفيفيحلفهالشيخ

ور،ما..اًلمقابلسطحهفو!المذاكرةلكماليحلوجيثالاصيلوقتغامرةنس؟ةاشاعتجديدةبهيئةالاجازةفيوعاداًلمدارسراحنفسه

اطلبأحداحسامافاذا،لقاءخطةيضمعاناًووحلربهمسيتحادثانبعودءالملصرسيالزبممامرتديانفسهتخيلالىدفعته"كمال"نفسفي

ويغضب.مفهومةب!زةرأسهحركاومحلرةنظرةاحدماعينمنبدرت!!مظهرءوقعترقبانحولهتجولانوعيناءالمستطيلووجههالنحيل

انهرمع،الشيختقديروراءوحدههذاانبعضهمرننصوركمالسميرةبعينيعيناهتلاقتذلكمنفرغفاذا..لإ.اليهالناظريئ

لخلقهتهرلرعلىقائملهالكاملاحترامهاًن*"سيمة"يحب..تبتسملاربماأو..ستبتسمعندئذ..رايهامنهايستشف

عثرتهمويقيلالأرماتفييسعفماننبلهبعضمنليسا..النبيلعليه..امسورةامهمرآةالىوجرى..بيدهشعرءويتحسس

دفععنوالدءفىيهعجزالتيالسنةإنسىهل؟.كبوةكلعندمعلمعانهليتجاوب..كأخيهاويسرحهالمعفرشمرمينظفانكئلك

..هـذايعروطلامنهناكوربما؟بتسديدع،اًثيخفقامالمصروقاتهـنق!زتلموربما..ستبتسما.لها..سميرةمواءالليعينيهبريق

/!هـبعضهمفلماذا،الجميعتقديرموضعهـذادونالشيخانعلىوبحتر.بعيدمنيكنوان..اخاهابهستباهيالذيبفتاهاالفرحة

الجميع؟فيهايرشضررمسالةرب!حبهاقحامعهىالحاحهوأقد..ابيهالىمسرطفرماهايدءفيالمرآةووجد

الغريبعا؟لهتقديرءبعضوراءيركونانفيالمعيبهوومااتاعفيالكبرةحجتهوكانت،القريبةالمدينةبمصرسةالحاقهفي

فهور!ذاانه5إاومع؟مضاعفاحبانحبهممناهلنحبانفي.ماشياالمسافةيقطعوسو!،شيناي!لفهلنالهيومئذوال!ه

الشيخالىيشاعمالا)متدصتىبالغموضحبهامريغلفانيحاول"المسنية"منجزءالهوحجز،ذاكيومقيلكماابوه"))ـعملهاو

كمرةتدعمهالاسرتينبينعاماتفاهماهناكانرغممباشرةبطريقةجارهبهذاسمعوعندما،الضروريةالمدرسةطلباتعلىبالصرفيعوم

اًلاطارحولاًلحدبثرالىطالماخلالهافمن،المتبادلةوالمنافعالزياراتالجالسيناحدوتدخل،معونةكللبللاستعدادءابدىالشيخ

يستغنينالمنفردةجلساتهنفيالامهاتانولو،اًلامنيةيفمالذي..كمالام...حديثاجددكهاالتيالمصطبةعلى

لذلك،امهمعصديثهفيوالد.منيحثثماهذاوربما.الاطارعن.؟كمالابوياضعيفراجلائتمن-

ويستضيء"بكنفرحعلشانابنيبااج""!"منهايسمعاناعتادلقيتهاًبني..ايهاعمللكنضعيفراجلصحيحاًئاس
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بينما،قليلاالشيخفتابعبضاطرهاستمرتبطريقةالمساجدفي.الذكرياتوتنساباحلامهاخواطرهوتنسعبابتسامةوجهه

الجنة؟لدخولمنهمالكلراعمهممايتساكلكانتعاونروح،مساعمةمنامهتؤديهفيما،لهوضحهذالحلال

*مامفيالجالسينانظارلفتتظفيةامحنفيجلبةوثارتواذا-الخبزكيومبالعملمزدحميومجاءمااذايلمسه،مض!اعف

حضورهالىيسربمايسعلالمياءمندورةمتخد*احععماقبلعنمعا..سمرةاموترا.،الظاهرهوهذاكاناواليومهدافياليهااحتاج

-،والخشيةالرزانةمصطنعاالجالسيناوالمصلينهبرطريقهويتخذف-بلهجةاولممامنساخنارغيفاياخذانعلىوتقسمتصر

انه،الوحيدالمصباجضوءفيالظهورلهلتيحزاويةفييجلسنم..."سمر!"يدمناستدراك

الىالتفتكلماحيرةاشياءتمرفهنا،انتيلمايش!اهدهماظبعلو..بنتييا!بعمرةيانوليه-

ينصرفانالىتواركلهبهذاضائقانه*،موقفاوشخعى:منشرحةامهوتتدخل

انهمع،كاملوعيدوناليهاًلموجهالسلامرردفهوولذلك،لشانه..سمرةعمايلوشوفظخك.هايدمنابتيياكمالياخد-

مااذاتماماعنهتغيباتقبللحادتهافيرعلىمرةذاتلهبسملاعهاذكرءابنىوكمال..؟ياربب!مميرةمانقرحمقباليابداًمنعدمهاشادين

منها.فضببتركههمتولما-المذاكرايماشتم!..بتكرادءردطسيمةوتؤكدام..كمانالشهادةياخذ

تنجح.عالزا!...الوقتعلىخايفهاصني-

...؟بقىايههفن-؟دإ"الشرباتاعمللارميومهاوالتبي..ربيااللهانشا-

.الشرباننشربهشان-اللهس.كمامانجنيزيخالصعزيزكمالده

فيهم؟انهوالشربات..منك..آهس..يارب..العمرطوللنايخليكووربنا..اًبدامنععكوش-

باولك؟النجاجشربات؟ثرباتكامهما-مناسبب!م"كمال"يجيبالمتتابعةالدعواتهذءاثناءفي

؟....وطتلاى..-يختلسالذبم!الوقتئفسفيالصغرلاخيهالرغيفيقدموهوايضا

........-معا.والحديثالناروهعمنالخدينالمضرجةلسمزةسريعةنظرةفيه

هامسه:وترثنهانحاءفيتجولالتيونظراتهوتفكيرهلسهوءيعي!دهمابعضهذا

...الوقت0.0ياللاسالنظراتهذءتمتدثمظهورهمالىالناسدؤوسملىوتقعالمسجد

وارتفاعالحافرينوعلارالجلبةتزايدبحاضرهجدبمنوشفلهفكبيرة*ها8انطلايقطعلاو(رتيبكرةالمنطلقةخواطرءكثاركبعيدا

صلاتهمنمياهالذيالرجلانتهىبعيدوغيرطويلةبتكبيرةصوتاًلجنةعنالشيخحديثاوانساننحنحةاوآخرتسليماورجل

يومىءوهوبجانبهمنسؤالالىد&ننهكملاالىالتفالةمنهوحانتالييمةالآبةتقولكما،والارضالسمواتعرضهاببلغالتي

ثجاهه:"كمال"اًتتىنهايتهمنعنهاحديثهاقتربولما.المختارةوالاحاديث

؟.ةليهسحان..؟مالهسوفكيرةالشفاةومصمصةاًلتاثرصيحاتواحمهدفعةخواطرهمن

؟شغلا.حجةفيهانالظاص-اًلاشبء!،5وتوزت،اًي!*نظارلتتاببانإالعالبةاحدمم

..خلصالجدع..تمام:الوائقبلهجة.طحدمموبتدخل

0..؟مشغوليكنشماليهمستنياءوائبنت!5

به،يلتصقيكادثممزهو(عليهيقبل"سيد"اخاءوراواً

ضحاهم!احيه،عمادفعتهق!ممماطمتهالرمىقمقةمثعاغربةتئكسهكمالهيئاكةبسمةومثعاالآداًبسجموط!ث

ذكرهجلبابهفيتمزكهلىائاملهمزتانلولايضمهانيريدبيدء

المصلينمنوشكواءاخرى*بسالضغارحاجةعنابيهبحديث"السنواتمجموعاتمنمحدودعددالادارةلدى.

استلالىمع-فربما"المسنية"منكبقىمايسدلوادمالذين:يلىكماتباعالادابمنالاولىالثماني

حديثمنوو!ا،كعرىبد!طتي*جسلاستريستطيع-قرشين

كببينكنئتظراو،"..يقللملماذا.اليهيشرلمشيباهنهاًناًبيهمجقدةمجلدةعير

"تفرج"لماذاسيحعثمامذاأـليس،،؟ملابسهملتشترلائت.لال...لل59الاولىالسنة.جموعة

اليهفطلب،ابيه!ديثولتهايحتملولم؟ذكرهاللعيبالشكل

نفقاتهووسيتولى،المسجدهدمةفييترهـعملهاًنبالفعال.3""25ا!اررة"ال

لديهالمؤكدفمن،بلألدفامهواحىللصغاربالملابسوسيرا!يثة

لميدسولمبكمتهكممعلكنهبعيداامنياه*شياءمذءا!لبان"3"25ا!الثة\)"

هذهالمصلينحسناتانتظار،ن؟الموضوحهذاضمنسمرأنسي

هيلإلم،ومهيوثاعبل،بالعمتممغارهاا!ثميلىائنافمعكنعركدمايمه*كعيرا".3"25الرابعة""

.الماءمنخلوهمنفيهاثعرعالتيالل!ةنضىفيالممعفيكماطل".3"25ا!خ!مة""

الىاشارميشتبمديرورلهباسطا!كرتهابوءرض!ها

نحتاجاننا...العيالكرأبنىيا!رىاون":قولكمق!عثار".3"25ا!ادت""

انهاولوهالكل!نالتعنرفيامهوثاوك!ه".اجلكلمنشءكالا

وبدا"؟دلوقتفيهاحنفكرلهمش؟وسمر6"ث!لاهمست".3لأ2عا!ابعةلا"

:مرطكملالاج!،ابيهم!الصمت

يد4؟واحويس"3"25الثامنة""

ك!عأربه..بهكحققشيئا!ملكلوبتمنت"بنهاجولبوهزما

..ملالملككل.."النميسة"باعتحينماقبلمنذلك!لتلقد

مصكيف.بهالتسمر
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لهوضح-فقد،وسهومهوكآبتهحرتهبدايةالجوابهذاكان

الذيالخطرالسؤالوامامابيهامامالموقفبظردلىمدفوطكانانه

.."؟ولديياعنااتتخلى"الصمتعليهبداحينماعينيهمناطل

صص.منباعجاباليهيتطلعون.حولهالصغارنفسها"كاناللضةوفي

و،وماعلىيتنازعونبينهمفيماالصغارانبل.مثلهيكونواانيتم!لى

اخيهمالكبببى،مثلالمدرسةضمتهماذاالمستقبلفييكلنوهانيحبون

دعواتارتفعتمااًذاالئتيجةظهورقبلحتىعديدةمراتذلكفعلوا

رسالم!دوريرمثلونالحارةبأولاداجتمعوااو،السماءبلالجاءاًمه

قمميعلىبكمالتقيستس!اءفالمكرس،يك!مرةجا"ءالصغير"محمد"اخاءانويذكروالتلامذه

ار،انخشربتتم..وضحكتعد.وودموعهومسح،ممزفىجلبابلانطردء-الكبارالاولاداًحدس

7الجلإابكأنالوعدبهذاالطفلوفرح،الوظيفةبعدجديدبجلباب

ءلىالزمانالهةوختدتارطاوورالىاءادوهخنىدلاولادقالهمافهئا.التالياليومفيسيأقى

!ر،اتالليلعصرت...بيتعايلهافيوا!ثركالليلةتلكبثفيذءامهكمالأ.لزمالذيوالشيء

الصغر،جلبابفيالممزدللمكاناخرىرقعةاضافةهو،كمبيتهعلى

واروت-ئي.ن،وز!يو!حت7انورغبمرةتجرأ،جإيدلجلبابيحتاجبجوارء"سيد"وهذا

لاباوا--هـ-،..عرف،صة!ئنأ."اضافءالصفبرالشيخابنجلبابمثليكون
فينيتهاعنسموةقاتهمانثدوةفييضيفانونجسي"لهخنخيطه

د.-يعاملهيزاللاالذيالوحيد"كمال"جلباببحيحةشبيهاحياكته

،،،.مىروبجدهـررالتمزلىموضعكمالوهـآ.المظاهربهيستربرعليهويحافطبرقة
!--اطب--ريىسىمنح!اح!

ناخشيةرأسهمنبهزةيخرفضبالرنولاخيهيشؤونولمحليخفيه

علىالحيىالظلىوتهدل!م!ار!شهلىامنخطفحينماالصباعفيحمثمثلماكمالينصه

م...هـ.-.لإحم"سيد"ان.الحارةصبيانعلىبهايتبامىممانسكر
---دارا!اهـزرواءلالمما

سربعيدا،الجريعلىوحثهاخب"فربمنانقاذهفيالفضل(لسمرةا

اجتمورواهنالهة2ازصانجاكاتايمنياانمعالعيانشقاوةعنبالحديثكمالشغلتثم

1،،00--.اسبلتمنذصدرع،5فيسريشيء..تقولةلاشيءعنتستف!ران

!،-اربالارى!هـي!ورمردواا!نوت!ما،!4تبوحاناوثكتالذي(اسرلتكتميوماجفنيها

..ء.تاركة!اربةفعتلحظةفيفاضعنهحديثاايديهماتناقلتليدما
وماالحربماعاسواالالىل!ن

،-ار-ت-وأ!فلاالربيعلمحوا.طاف!يلاودخهامنواكأصب.المواربالبابخدفتتبعهاانظاره

اوء"فيالضرور،لآالحاجاتاحدىاليهالنظرفأصبحالبابتجاه

منتحردةالثباح..ءغربل.عفواعينا.اًليهلتتجهحتى

أء-"-ار--،يلت!تون...التيهفيعلىعنهمختلفاآخرالطابعبذلكيستثملانائنالممكنامن

المرءيقومانحقاالصعبمنيبدوكم؟اليهالرجوعفيبعيدامل

غربتف،دروبرغمانظلتحزث......اًلراعثرلقلبهمراعاةدونجدبدةحياةبتخطبط

ا-جار-ا؟ازظل..اخوتنيا.يطول

..**
ديادرنلفىالعرائثىعدابمتشيءمنالهربيريدالهمومهذهفيئحارلىهوهنامن

....".مواربببابافنابمبنينمن

ا،،احتستعود...معروله-العثاءورةببطءفتحرك*ذانانتهاءعقباحمعموهزه

با-ط:اخرىمرةالرجلفهزهالمحرابعنوقفتهفيوانحرلى

غداالرببسجصان*سنموت.د.*تجا.في...كده....ممدولخليك-

-،ب،احفلسشعيشلكنناء!ال"و!قي،لاخرالرواح!اارربعدالمصلونوانصرلى

.....الاكيماغابانهويبدو،رأيهعليهيستقرانيمكنفيمايمرجالسا
ثاديهدسسورحوتى..ع.ا

ازكأ-،لاالانؤصوا..ىسي...الحضوريسألولهاوعنهيبصونحوتهبعضجاءهاذجلستهفي
..وثرلرتهمبأقوطهماًحوتهوشفلهواصاسمرةفلديهم

؟...المدرسةحتودينيامى-
ابتعدتوظلالنا..وتركتكم..؟كمانو2ناس

،اسرابنفيب..الطريقفوق..افنديفهميزجمي...كبرممرسابقىعايزكا...وهئا.

كمان.نافدوابقى

...غربتنادروبرغماًنظلومو*!لا!عرنفسهوظفتوجههفيابتسامةواثرقت

احب،با!أنظل..اخوتىيانجنرردداخلهوفي-يتمنونمم!يتصور!الخارجاًلىبهميمضى

..الرجلقول

9"رسالديىم!بي.دء*لجاءفي...كم!...-

العزبحسنهحمبدالقاهرة
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حيمحمسفسسي.سيىسسحمسهـحييييرسيسرآ
---طرب!ط------------

..وجوديلاسع!ثطيعيشالتيالى"هـ

"..20الى4

..*..

إشاهدمقه!هفيجالسوالممثل،ترتفعفالستارة..اصمتوا"

فيالممراحالمضحكلستانا..المسرحنجشبةاعتلىاللبمجمهور.

تصفقوالاارجوكم..للمتعةجئتوما*مىاناانني.الامرقصر

"!الممثلاناانني..الستارتسدلوالا..

مكلؤ"الافقفييعرفيقطاركلقلبييااليهاامتوإ)،(قضبانياعرفامشيقطارمثلياصبحاناتمنىكم.

..ودخانا..وحريقا..لهمااليهلامثى..ن.لا.لاقزا."نا كباحزا!يعرلمييعرجيلحياالا

!؟ننسا!،الاولىننسىاخرىواحدةجاءتنيالئنمشتووج!يالقلباعماقمنقلببىيضمحكاحياناة

ءجنلهاقلبيالىالبستانثمرالقتوقدالبستانشسى3!الضاحك-الورابوجهلا-فوجه!حماالقابكلاتفاذا4

اخضرلونهلالخيوطاعرفزلتما..ستار-لقدالهجرليلمنانيتعرف!لاقلبهامعبودةقلسلان!
الستاو.ازاحتفاناثنيمطصرت

يظهرفرحتيجدارعلىفرع...عينيالصورةانكرتمرآدخفيأن،لتءفاذا4

ئاراتحماحبهافىلثامنا!طصامابعزالمةلعى.قلبيلاعنمنعتلمورهاشيدتالهوىقلعةبنيتالذيا؟،4

..غاراعنهننفضلمقدقلعييالنافىالقاصزنىجدرانها5لا-.أ...4

...بوابابوجهيدو"ا!

ادتممحالنطمملثتالردهاتآخرلب!ىمنحتناوأنحن.حاكنافاةنطرياليكشدنيلداميرق!ياابكشدفماابىألى

.ر051اترابكحفنهةانلهذا

..خالنلالالك.اقفل
......العذاببدولسي

بالحزنعشالعمثرةتخنلا،الغيابتحسووي

اًلدمالىيحنالدمان،الشبل!وضيعة

التيالوحيدةوحيدقي-ياوانتيتعضالزمانأميرتيالعيونبعيدة..بعيدةيلوانت

وابتسمالفوادتضاحكاتتفانتجيثني!يهونولنمعىحبي

..اًلليلفرشتيالسريرعلىواننى-دمىفييطلقائمفهوبعدتمهما

كظهرهتي3سورخلفمننجمةلانحيفيبالكلاماحسذكرتهااذامنيا

يطللىألحس!.تمرحهكلالااكيإنلهمجسدا

..-..هيداًنولايمشي

الفلرالحملصباحبفرحةاقولهاشيءيسقطذكرتانزالتما..زالتماهىقلبيبا

..اًلسيلفوقهحطان..عينيمن
.-دوىعصفوريقتلحتبىصيفنسمهتكفىقلبييا

045مللارصعديعتبىلماتنياببتصنبنتظالمالغصن

الافقفييطلقاربشراعكماا

مرفأ:هناكيرىانلعلايسيطروهممنا!داممابالعقمالحرالشعرحركةستصاب*

شاطئه:اضاعقدالقلب..هبالتفعيلالبناءجوهر.الجديدالشعرانالشعراءافمانعلى
!واحترق..وضاع..اضاعهقدالقلبيكندمدكنه،السيابشاكربمر*الوضعيعسانيستطعودم

:.حدققلبيفيحدققلبىيا.دكنوزنينمنقصاندهبعض4فصاالنظر!طالقضيةجنريدري

لسواًهامكانايقلبيفيتشهدهلالبدائيوضعهامنالقصيدةتنتقلانبولا...دميدرياندون

الذيالشبمفونيالبناءالىالطبلةعلىالنقراًلىاقربهواللي

بحهـ!هه!أ"()...*لحانمنمجموهةيستغل

سسشرسر-سسسير
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سيىع4!حر"ه.سحسىسسسم

الدخاناحنىصديقيياعرفتوماخدرتني("" حيلا.

رسا)"العصرفيالاخرىحاءح!ىعىخياصماحبتيقلبيياايداهاعباكالنتخلفمنلىقالتمايا

اثنينيصيرالقلبصدريفياناشاهدتساعتها"فرحتكمثلاطيرانأحب"

....عينيالاحرففيجا.لتعينيتلوحفرحةظلاكوناناوداذذيانا..طفلتىيا

فوقكشفتإلمناموفياميرتيايااتيتنيقدبللامس.!.نظرتكخلف

السواد..القدرلكنه

د..-*.؟إ!المطرجاءناف!كيفجاءناالصيف الراللصديعهكب!الا

اراكاناريدلااليك":لىقلتالمناممعجئتنىوانتلدمتاقىالاساورارىلكيجاءنيابوك..تصوري

"إ!خائنيااليك

..و!والحلقالماسيوالخاتم جداملأتهكتبته

!اانهرغماليككضبته"فرحعندنااليومالمساءفيتعال":قالوا

..انضهىالذىقلبياميرتييافيهوصغت...كتشه.ا!.انفتحجرحهوبابقلبلىالسريرفي كنت

..كتلبتهمنانتهيتوعندمادمىفيوالدموعدالورولاقةقدمت.

لإنهايتهفياموتاننياحسست..لتحتمييغتالهالمنجاعت..مقتولة؟

..مقعداالسريرفياعيشىانكفرت.!.جرحالذيقلبيسوىقلبليليسالفقيرانا

الحمالءلىمقاتلافارساآكوناناريد.وحدتهـ!.كرقت."متحهةأحزاني..احزانىوالى

مكالهامنالنجوماحركانأرلدالجرحيعطيكالجرحكار!لي؟

،يثورادكالزلزالاثؤرانارلدقل!بلااعيشقلتنزعتك.الصدرهذامن

!لدورادكالقتالادورانلدارالزدههو!تمتالدهليزاضعل*ت

الجزائربقلبهناكاًنياشعرالمسافكفرغمليعادجاعالمساءاتىانوالقلب

اقسلفيمسبى!لأحبى.ى.مقتلتعيديكىفعهجئت..فيهوانت

الدمحديثالضرابتحتوالسمعسريريفىهنافأبقى..ياختلوبالهموملبلةكلاموت

الفم!ملءزالماماتمنماتفمما!اليدعنبعيدةأيا

تذوبالثلوجحتىوابصرأ!عديجاءانالاخرىللحعاحبةقلبييااحملما

الجبلفوقالمقاتلخطوتص،حبالجسعدابيضصفاءافقيعلىلاحتلقد

خطاهتقوديسمعلمالكلماتمتعبغناءبهااضاع

الحيا.لشط..تركععندهالهابعينيهاانااولحت

!عيناءتبكيزالتمامعيالقلبيلتفبالهوىخطاباقلبىالىبعثتوقد

11!رئتاهمالتولقدهواًعللقلبسأحملاًينمن.حرف!ليكتبتمااًلطويلحبنافياميرتىياوانت

أذكرشفاههافىاموتانبعدمنصديقةبلالانني..يدكفيالحروفانحناءةاعرفلم

الاخفرعينهاشباكفيتطلصورةاظلولنالسقففيواعينىليلةكلوكنت

خطايليشلالحبرسالهلناتأتىغدفياقول

!اسنايعلىامشيكأئنى..انفعلاملاتهقدالسقف

اتجاءليلشىاًلسريرفيزلتمامتعباالفراشفيانزويتانا

!أالنجاهجبلصريقتىيااينمن.إ.إالخيولضلوعهاعلىدأستكجثة

جديدهصديقةلكنها..انتهتقواربيتبعدشباكناترىعندمأتدورنجمةوكل

سعيدهالهوىقصةتعيشانتربدالمجهدووجهناجروحناترىانتخافكأنما

عصفوربهكناريصوتلهأ..الحقولفيالنباترقصةاحسبفرشتياكنوان

اًلمطراًنشودةاًلىومشتاقاًئطلقاريد

النورالجناحفيويحملمبتهجايطريريد،.المدينةاعانق

دوماببيتناتمركأنتلقدالحزينهوالحزينوافرحوجههاعنالاسىلامسح

يوماابصرتهافمامشلولمننى

ارىانارلدلاهواكاضلعىعيونابصرتاًنلائنىمقتولجناحهبأعينيفحمةال!ضؤء

نجمالىسوأك:اًقول- لرخ!

...السماليانجبتكفدالتيياطفلتي؟نووباقةمثلعينهمفىالمدينةتلوحلماذااد

..همادمهافبىتحملحلمىفيجاءتنيهىقلبيبأعداياالجميعلراها

محلادالمينعمددمحلا!؟!ور..م. يدبحعسيال!لأيبعى

؟6-الصفحةعلىالتتمة-؟!خطايابروحيتدبوتبقىخطاهمعليهاتدبدا.أ

لمل.

حمسيرسى
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فلبيلميولوقفمتثفلنقديكوخسثستوذنثحل!سفم!فىاًلممئل

بالحباعيثياخرىمرةانتطح.دكنت-27الصفيخةعلىالمنتنعورتتمة-

،الوحدءالفىصديقتيياوانتلكن.*...

انتسالهوىواولإ؟تئساناهل":قالتنينظرت5

كنتكماليتعودكيلنوانتلىيعودلنبالعمدرالنبئليحطمت؟!دعنافييوماشلتكانيتنسىهل5

النئعرتقلييالر سوااحببتمااًني

هينيكمثلهارأتفماليلةوبت؟!الشمالدالىالما!منادواركنتذا ..فلما

..!وحيهاتاءعنمماالننيكماخائفاوكنت.حزنرعشةتبقىلاهدوئيكلليفيرجعاللثلفيترجعلما

..حمهان.ماداهكالصبيوكنتيدنافي

،الجديمه.للصهيقةبالخطاببعثت.،اًصنعنافيالخاتموبرغم

..وجطملاته،ذمناضيعناوقدالحزنوبرغم

؟وجداملاتهفهل.دعنافيالهااراًلدزلتما

يديكفييشعضو؟هاوكاندميفيكنلتهولطفلهاناكنتمااو

!حئىالتياتعسلىن..كلمةلهاخلفتماؤتريكالهابيوكانبالزوجخدمموني

!ثربتهومرةمرة..رحتقدمثلماالهمومبحرفيتروحولنقناتكتحمفلمصمتاًنت

كتبتهقدخطابعلىيدوليالاصديقيياشعرتفما..السملقلبنىاعطيتقدبصمتكانت

الفرحهمنعنقودالفيفتحضيامافييمثيفالحبمعيسارتاذارملااًنبتنباتمثلكأنياحسعرت

اباهايوماراتانكالصبيةوتصفردعهافيالضوفيمشادالحبها0.!دجلاانااحببتماوكاني

سفرءمنهاد.بةتركنالا

يدنا،الىيسرينقاصااحسييممااناوتمنحنيدمنافيالهازلتماواوالادياًلزوجفبرفيم

..ق!ربلامسجونوالليلوجهنافيضحكانانيالحبوهبتمن*،صديقتييااقول

ثعنافيالطرقاتمضيعيعيشالسنااننربمقلتيكببحرسابحاالوحيدكنتاننيبكيتاني

.0شعئانص!رجممافيفيواذا بالمخبرقوجئتلكنني

..مكانايبلامتجهان..ظلاعيونكمفياستحلتواني

!إفضباننامرلىامثيفطادمثلاصنحاناتمنىكمالقدرانهتقونيفلا

00احزانييعرفلأيعرفنيلاقلبياحيانافاناصإصإ!؟لااحبهااصإصإاالاصابعاكسووهل..صديقتصإياالفقصإقلبي

ميتووج!ياًلقلباعماقمنقلبييضحكاحيانا!الحبوباعتوسلمتوافقتقد:نيوقيل

الضاحك!-القلب-لا!جهفوجهيالقلبماتفاذاطف!لا!خطتنيإقدخا"مفولىالبريقارىلكياتى.عندما.ابولةوجاني

اثنينمرتلقدالهجرليلمنانيتعر!لافلبيمعبودةقلبييا.!.ربايجدفلمعيونهللدتكعابد

عيني!الصورةاًنكرتة2مرفياًنالحتفاذاالوروديديرفيالاصديقنيياسعرتوما..صلاتهمنقيا؟

اًليدينطفتييامنحضهاصالوجوديعرف.يطلانالدموءشلالمنعتهاديءالوجه

واـلحلقالماسيوالخاتم3.0السلااًحملالصدوفيليننيوبت

يدربص!ماالنياضماناس!تطيعقداحدنييكونلنالصباحفياقول

الطر!تنسدفسوفتركنهاذاالكن-..فلاعيولهفيالصباحلاحمل

..سيحترىبهاشياحدبلاصديقةرأيتهاانوكان

..بذكرياتياًحيااننيفرارونيالفلاتحملصباحاجاءتلقد

!!ذكرياتدونكيفتعيثىمديقتنيافكيفتركتهااذا*ولىحبهارسالةبعثتلقد

امتر!قلننابانلهااًبنلم..خبات-..مرءزوجتوكانت

المنبمفيابيتانحلفت...مرا..علقمافذاقت

بنارفيقةتصبحيكياساورهااختارتومايد!اعلىوفمعتأساورالان

هزنناتزيدجميولا...مرههناوجهالناشافتفما

..الفؤادصديقةياالمنامفيالسوارتلبسيلامرءالاالواح!بعمرالثعيءهذايحثولاالشيءحمثقلبييا

رمارهيوننافيبانيكفبملناو؟مقممهيملمهخطوبلايجيءوكيفالحبيج!ءاينمن

...التقاءدونمابالقلبناعيشباننييكفبم؟؟سرهيخبرنا

الجديد"صديقتيتتمسبملايمثياملماتفيالحبوكانرسالتهاوجاءتني...شعرتفما

الهناءكأسواشربيوباركيناالموجاخضرنهرمئل

.؟الوحيتانت..اميرتييالأنتبقيبلاناناـولزماتيبمىوالدلحبهاضملعبم"لخطايتعيوفذكر
مجلادالمنعمعمبدهحاهدالقاهرةر!!

!و--7!ميمر!ههههخم!ه

64



ا!!!ه!ه5ه55555ه5!م!55هـهـ5555هن!55م!

!111اأال1111اااا1ا1ا11ااا)1111111اااااااإاا)111!111111ا111اأا1ا1111111ا"ا)11

1111ا-ااإز،لسأاإ110112!-مما!ط!مت

ة---ص-!----
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وسطالانونحن،الطامةوقعتلقد.مأساةانهعلىكبلهنرفضاننا-3س

فرويدىكأحساستماما-بالماساةجداعميقاحساسمذا."اًلخرائب

وهكذا.لورنسيؤكدكماماساةانهملىلامراتقبليرفضانولكنهماغمعالمجكان،الانجبرةانفا!عشراًلتاسعالقرنلفظ!هعندما

عندالحقيقةماهياذ.الايجابيةسمةالتعبيرفي!سيلتهمافقدتالمناكلىطلنمو.بالانهيأرتهددهعنيفةازمةبوامريعانيالاوروبي

احكمواللحمالمملانالايمانهيالكرىديا!تي"يحي!انه؟لورنسالبكروالتروات،النطاداراسعةاًلتجابىيمماالتبادلوحركة،الملص

......بة...اً.اتساعفياطمامهـموسلينالجد-!النطامسادةبينثحللم،الناشئة

تعبروتعنقدءدما؟ولبما!سعرولكن،لعلىدفعدئماتحطيا(!عولعامياًلاولو!!العالملولبينبوحدالجديدالنظامكانانوبمدنفوثعم.رقعة

فيجميعهااًلمثاليةالفلسفاتار*كلبتهالذيالتقليديالخطااترحابفيفجأةدخلتاقيالمولهذءبينعميقةهوةيحفراصبح

التعبيرمعيتجاوبفصلاالحسيعنالعقلوفصلها،*نسانتعريفالفزععواملواضحف.المستممراتمنعدداكبرعلىرهيبةمنافسة

التاريخية.*نسانازماتاحدىعنالسلبيصازينوبدأت.الاو(لىاًلعاببةللحربوافحاارهاصا؟والقلقواليأس

فهي.الحربثمراتاولىمن"تشاترليالليمييعشيق"وةعةخل!لمةعلىالانسانحسرةفيالازتسماتتبلورتاذ،كختلالقيم

احبةش!لوردمنقئدجت،العليا-الانجليزيةالطبقةمنزوجة!ةيشثعرعطا!اوالطمأنئةوالا-شخاءاًلرا!كانت.اًل!ديدئظامه

قلهالفاحعةوملأتكرسيهالىاقعدتهانالحر!دمتوما.واحهاالعواعاثشهـادمعقبدداتتقد،الحرةالفردء4المباراةملكوتفي

......الو،قيةمظلتهمجنثاتبين

بحالاسفيحديقتهاكايونمبمإلطوللتقنتلغليطلسيدبةلطبغنل!بيلةالذصتبمرائرجلقالصاميةرغجنوبمننذإرسمع-سنواتبأربعالحربوقبل-الوقتهذافي

الرجل،هذاالمرأةفاحبت.الماوىهدايخريجدلموطهالىعادوهـاكلواخذ،ويتحلل.ينوبصلىمنالعالم4!ألقد"بهتفانكلترا

اللوردزوجهاقصرالىالصنيركوخهمنعادت!كلما.لهوا-لممتيرف!و،عاد."الاخرائااالحللكدتخنى،قيمتهإفقدشيء

قفزا.الطريقتقفزكانت،وجسدهنفسيتهالحربحطمتالذيالعاجزاوربم!يزحمظالعئاساك!امهذامنعكيعودماذا":فتساملكلماته

يصفوهو،لورنسيقول.شفيهاعلىعبئابحياتهاتحسكانتانبعدمنلاثورةالىبحاباننا؟بيثهاحدنالانجنمتعبينما،بقاذورات

كانتولينما.."لالصورغنيشعريلأسلو!السمعيم!عود!هالحظاتالصوتهذاوكان()1الحياةسبيلفيبلى،اًلعملىاًوالمالاجل

..1001اً..هـونانمصادفةوليست."لورئسد.هـ-."الانجليزيللاديب

لهابلمنحلمخلةوبدهائدةقلوءل!سفينةفيلحديمهاشالىمخةلميمتكابسرسجاالنم!ويللعالم،اوروداوسطمناخرلصوتحآيقبا"صوى"كللماله

مطمئنة،هادئةالمدعندمراسيهاالقتسفينةنفسهاهيانهاتخيلت.فرويدسيجموند

."حياةيننضالبيتنحوالمتجهالمئحدرانواحستالاقتعاد.لهاًلظرولىانمو،هامشطء*وبةلىابحعهفيفرويدعني

الىمرلفهامادفع،صمورهافورالضجةمنالقصةمذءأثارتولقد.برد41هذاجمملقكونهاءنلضلا،*نسانيوجولهلمثحققللبشر

اعمالهفيالموضوعنفسطردعلىحريصا.ظلوان،انحلترامنالهحرةالصانعةهياليبورجيةالظروف"كل"ليستالهعلىامرممما

..ل!شمان

في"نظرية"هنادكانتال!لم*لحاحهذادراءلان.التاليةالادبية

الجنسانالنظريةومحور.وومدانهئعنهفيكعيشوالسلو!الحياة*قنمادية*نظمةبو،ةاحسفرويدفي*عترا!؟خبغيالثداية!منذ

.0001*نظمة،هذهجذورعنيبحثانفاراد،*نسانبمصيرتتلاعبالتي

،ويعسرلعصدولشمالدطلةمظهرلعالملساصمدظشانساهرم،خيئهوشصلللمنليسلهئلالساناعمادفيوانما،انبتتهاالتي.الاجتماهية*رضكاريحفيلا

انسانهيللانسانالمثاليةوالعنورة.الحياةفييعشان،شباباًلىتقودءبا*فيهجعشففلم،سطحيةبنظرةراهالذي،نفسه

غالاتدفي،الحنوبيةلامريكا*مارونحوضفي:الداشةاًلق!تل.بالحي!صارخةغريزة

..ااع1..-افما.*نسانماسا6طىللتعرفسلبيةمحاولةالنفرو!!كان

ويمارسانسانيتهيباشراللي*نسانذلك.سترالياسحروفريعياسارعحتى،اًلفردجسمفبمدا!ة8!والجنسيةالرغبةعلىهثران

وانشبابهاتسترداناوصوباارال!واذا.وناوسعسحيويته!ناناًرع!!،ءطوحيدةاركوأ"وحسب!لها،وكضخيمها،بالتقاطها

الصود"كلكالىتعودانعليها،الرهيبلنفسي!ثثحياةببحوالطبيعيةوالياسالونبصم!وجدانهو(لهمتبةوكاريخه،ومجتممه،ومصيرء

"الذكاالجنس*.سمانالىلوونسدمؤمحترنحنسعشانلاينهغيفيالطا!نة*،تب.سنوصالبشرنكلسبهاشحنتالتيوالقلق

.ا-ا..-..النفسيةالحالةهذهكعكس!وبةواسترخ!دهموطم!دينتهملمراحتهمكمزيقها

يبيومحأحيلة(مويبحكولهلالىافلقدتلائحوبرحفمان!طلغا!كو.ائسريعةبولعوفيفينجحمخ!رسالجنسهتحول،*برتماعيةعلاقا!همعلىالعادة

.-..ا-.روايتهمقدعةفيلورنس!وللدلك0الممزصمةالعواطفهذهامتصاصن

للفلمعبفةانالعمرلكولعيةأ،اامدلجئسيبرعاهال!خططعلىلريلجن!عىخيةواقبلى،رغمواضحةطس!عصرفيئميعى،لنا"؟"حممدرليسي!باعشيق"

5!+ه5أدا5!؟74؟1يس!ا!!!ه+م!ا!57*كا7مه؟53-7-67أكا!+97هـ+هـاكا!+هم0055،ا4م*ة7!هـحضمبم4كاااًلند77رصعه3؟+؟ا2م
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فيقصصهاتا!يسكلتافيلينهي.ممتازةمولفةواذاًمثلا.القلاعاحدىوغصلىتماماتغيرقدكأن،اًلمعامر.لمويساناًلاوروبيللعالم-النفسي

ضحكانضحك.فقاليدلفظةواصبحت.القزاءاماآلتشرح!حبامراضهما)حربو،وادرالعشرينالقرناوائلرافقتالتيالمضطربةالاهتزازات

الادبية.الاءمالمعظحإسشغرقيقيالجن!الحياةمشاكلواخلت،مر-سا.الاولى

ع!ركلناهماستميتأتعبيراصيحت51جمعاالاعمالىهذهبكلواذاةالاص*،دم!ولهافياءعنالميادينوانجت،اوزارهاالحربوضعتثم

.)1(الغرابمنبل،الحربمناممالجنسهةالانرمةفيةدلتوعار،مثلمنيحضويهابماتهوىوالر؟وس،فيممنفيهابمانحترفى

حقائق.ثلاتهوفمانكلماتمننستخلعى!مرالنفسيةالهزيمةوسعار،الخاسرةالقلوبيكويالماديةاًلهزيمة

الادبراءاحاعلتالنيالموفوعيةالظروفحؤيقةلايمي،اولا،فهو+والانسانضغمةسوداءبسحابةلعالمايظللوالضياع.الكاسبينافئدة

انه.لادبهماًلجنسيةالموضوكلاتعلىتوفرهمفيوامريكااودوبافيل!ارجياًويوورهـالوافع،امامهالتيالداميةالمسرحيةعنغينيهيغمض

انالمراعبريقول.الازمهوراًءالوبدالسببهيالحرب.نكونانينفيتنزورو!ناد..ذاتهفلافيفداخلطويلةرحلةفيندا،بهالمحيط

هداانونسى.الحاسمالعاملهو"دينيا"والمتزيخنالمتحررينبنلانها،اًلقدامىالرومانسييناحلامعن.نختلف،غريبةباحلاماعماقه

بشكلسنجلورتقد،الاخرىالاجتماعيةالعراعاتوكافة،الصراءفوع"ناحلامانها..واًلازهاربالورودمزينةفضيةسماءفيلانحلق

الحقيقيالمبررهواوارطيصثمومن.الحرساتونفيسواضح،نقنل.المهمعالمتستكشفولا،الماضيذكرياتلالجتر..وجديدخاص

..الظاهرةلتلك،لهتهمكوحش،داميةسوداءلحظة،حافرهافيحيةلحظةتعيشاًنها

الجفصؤ!رنظز-ا.لهفرريدكطهور،.ثانويةظروظلايتجاملوهو.حيامالهاييقىان+سنزضيهفريسة

ثانية--الحربانيتجاهلولكنه0جوييلج!مسيولسيسولوايةالاذمة،هذءعنمعبرالسانااتار-نصبهالذيللفنانلابدوكان

يخرتايجابيةإثارمنبهالحقوط،تاريخيةارهاصاتمقسبقهابماالاحلامهذ.ليستخرج،التعسجيلهاعمالىفيريشتهيغمسان

نلقافيةبصورةافرذتالتيهي،العالملخريطةاتا!بخيالوفحمنانجوييجيمسالانجليزىلداتبلابدكان.الشمسبهاويواجه

وجوريس.فرو*منكلماقالهتت!لمالتيالقاتمةالدماء..اًلجيلهلىاًبدماءالصفحاتمئاتيسود

التحليلنظرياتتوجدلى.(لو":السؤالهذاعلىهوفمانجبلم+كان.()1الحربمابعدلانسانالكاملةالمالاةفرويعشرساعاتفي

قيولون،الامريكيونالقصصيونكانهل،ررلسهسفصةاوالنفسيجولمسالذي!!ارادكماداخليامونولوجايولسيسقصةانتكونطبيعيا

.!الوقوحمنالدرجةوهذه،الاهميةميالنحسهذاعليالجئسيةالازمةاً!تبببرفيالمقةشئناان"الداخليالانسان"كارلةعبقفياستشعر

وجدتقدالنظرياتتلكلان،جزئيةمغامرةعلييحتويوالسرالف!انتهتانمااذ.اًلمعركةفيهاسنىنفتالذيالحقيقيالمكانعن

الجنيادببان،!نجيبذلكومع،"السؤالهينبغيلمومى"بالفعل.البشرداخلجديدةجبهةفيبداتحتىالقتالميادين

كبقية.القصعىهذءاناء.الظرولىنفسعنتعبيرهوالامريكيالمطا-،احدففي،عديقجنازةفيالبطلتصفيولسييوقصة

.الحربظروفهيوحدةظروفعنتعبر-الاولىوبيالعالمفيزميلاتهاالنعاءلاحدىالجنسيةالخواطروصففييسهبثم،للدممارةبيتففي

النفساًعمارفييئونمللمالامريكيالكاتبانهي،الثالثةالحقيقةعوتنتهي.الظهربعدالرابعةفيتبداًوالقصة.البشاعةحدينلغاسهابا

صيات!3الحربلثوهتالذينالشوادمنخامتهنسعوانما.اًلبشريةناهـدةعنهاقالت.التالياليومصناحمنالتالثةاوالثانيةقرب

الخارج،(هشب"بهذا-ماحدالى-واكنفى.الضارجالىالهاخلمنادبلان"ال!ربينبينماهـالملوحةانها):(2)انجليزية

الافنداديعتبرفولكر.ملكاتبهنالرظلوان.للاشيامسطحيةنظرة،الاولىالحربباكيبتتلظىقدميهواحدى،الانسانلنافممجويي

ا)دبم!الصطابفييقول.جويسلجيمس-تطوداالاكثر-انطبيعييعم!بالناردنبينوهـو.التانيةالحربدخان.نستقبلالتانيةوالقدم

صراىفيالبشريالقلبمثاكلان"نوبلجائزةيتسلموهوالقاهرائحةيتنسمالداخلمنذاتهجدرانبينليتجول،يديهب!لتاعينيه

واًك(ليفالكتابةفيالاتقانتلهمناانتستطيعالتيوحمماهينفسهمعيعلمها،امراةاًلىتالداخلفيمايزالوهو-لعابهفيسيل،الحريق

ماينللصوتتحق،عنهايكنبانتستحقالتيوحمماهيلانها.عبثاولكن0.يخالهتبريدفي2ننجح

)2("وعناءعردمنسبيلها4ازعلىلورضلايرافقانه!جويىادبفيالجنسمعنىهوهؤا

احداًتحولهءندارتاًلذيالاساسيالمنظرميالحربوكانتنفبةت!طال!ربانعلىيوافقهولا.فغسبالانسانيالنشاطاًصل

لهذامعالجتهتصل"للسلاحوداع"دوايتهوفي.همنجوايرواياتانس".فقطقويةاحضاناقربفيالمراةفترتمي،النساءونجبمالرجال

روايتهوإفي"زماننافي"فصصهمجمولحةقفي.النروةالىالموضوعالخارجيالواقعمنالانسانتطردفالحرب:هاماجد-هـاًممئىيضيف

خرجتلذلك.واثارهافاتهافيالحربصور"ثانيةتثدىالشمس"الوصهمزةفقدانبمداهتماماتهتنكمشوهناد.نفسهداخلالى

فاذا..للموضوعالنهائيةللمعالجةمستعدينقراءالى"للسلاحوداع"وزفرات!بةابىالاحاسشيمعفيتقوقع0العالموبينبيئهالواعية

خاضتبمدماإلانسانقيمةازدراءالىقادتالتيالعنيفة*ئارنرلىنعنواهراةالرجلبينالحسيةالعلاقةجويسابفيلانرىاننا.اًلجنس

احدىوفي.التقهقروحسرةالحربقسوةالغربيةللمشيةالملياالمثلالذاتيةالقوقعةلان./انسانيةكعلأقةالجنسمعنىعندهنفتقدوبالتاني

الونريمةعنيتلهونوهم،باريسفيالغرباءمجتمعيصفدواياتهاهتمامهمنلاتجعل..اليهاللهروبالحربينمابئانساناضطرالتي

...الازمةاجلواوان،فيخفقون.والحببالشرابالمشويةوبينبينهحائلاتقفمبمثرةخواطرفيالاسترسالمجردالابالجنس

زاًلفةكلهاالحربمثلاًنهنريا!زميحس"للسلاحوداع"وفي.الجنسبيمفهومهبواسفنهانستشفانيمكنواقعيةعلاقة

صفوهـالقواتفي"تطوع"الن!الامريكيالشابوهو-بشعةالروايةفيالت!ازمةعنحديثهمعرضفيموفمانفردريكيقول

يجدبل-.عنهاعوضاحبهفيويجد،الحربعنفيتبراً-الايطاليةجدهـةثورةالشبابلاثارةبكافيةوحدهاالحربكنلم)الاميركية

يجدبهواذا.الحبفيامالهوتركيزلحرباعنتخليهمايسوغفيه،ولكنالجنسمنسألةفيوخاعة،الخلقيةو.التقاليدالقيمهذءوجهفي

شينا.لايمتلكفجاةنفسهفييرونجببعاالكتابفاذا،جويىدوايةونجاح،تأتيفرويدنظرية

ت-له:لهتقولالحالواذا.تفسيزهمايريمونلتفسيرمنفذاالجديدةالنزعةهذه

كانتالتيالمتناقضاتكفسيرافاهيتستغلال!قظةاحلاماوالحالمة

هـمعأمهـ4ي!ح-.ل087،+هااهـأآ"م!407لاا!57+أأمهـ+!كا!)1(فيإروف!تفعلكانتكما-يخفيا"لفيعدلم.مكانكلفيحولهم

في،جنسياشنوذاالشاذةالشخصيه-امريكافيوجلاسجوانجلترا
"!7!.هـ*7031ي!5يا5آأ031م7أ+.!*ص!أمكاس!.(2)--

نجقلااالمحدر2(و1)
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اللوتهذافييرىلانه،الجنس!يةالعلاقةفيالميقانيكيةاللحظةنصويريخفقانفلبيئأاشمع-

همنصواـجمييخا!لىلددك.الخارجمنورريةسطعيةدمايةالنعبيرمن.بكمجنوناني.انتاًريدلدانا.بقلبينااباليلاانا-

لا-اتركيبهرألان،للعهومةالداخليالنفسيالتركيبرجمننع!ان!حقاتحيني5-

ينيناذءلالساليةالعلامةنقيمهالوحيدالمقياسهو-الظرجيالشكل.يانماتربناًرجوك.اًرجولر.ميا.ذلكلالكرريس

اهـولىلسوهـطاةحببهاكأ!ينتحاطب.بهاالأففطدودرجةنوعيمها.وإحدةثقيقةذلكيتجاوفيالابشرط..حسشا-

تتواحينحصوصا،حاد"يةعلىلفخورةواني.بكالافزازننديدة.الناباغلقي،لاباس-

ا.فىايةاو.اناايهامنثظناالوسادةحولوذداعك،ص!-ركطعل..)لسانهعلىفيقول،ذلكرهدهركيمشاعرهمنجواييصفتم

ازأ-،"!نريلهيجيب"ايطلياماتناتاحدىلملها؟يدركيمن،اخرى.مفتوحاالبابكان.الفراشجانبالىمقعدعلىكاترينوجلست

لناحداانوأيقنت،جميعاالقومآنااذا"يؤلاخرمكانوفي"انت:ضوسالت..مضىوقتايمناكثركيانيفييمببالنثماطوادماس

تجلسودانت،شعر!حلاهوىكنتغرفتيالىانسلت،يستدلعيهاكي!-عناءطوللنابعديتضحهكذا"..أاحبكانيعرفتهلوالان

الدبابشىماسحب،لتقيلنيفجاةتنحنيثم،صفتكلالسريرعلىيقدمانالامريكيالروائيوكاد.واحدمعنىفيبالحبالجنسيلتقي

الاخرين،الدبوسيناسحبثم،شعرهافيتهط،الفراشفوفىواضمهاالحربظرو.فلولاإلانسانيةالعلاقةلهذءالمميقالحقيقيالمعنيلنا

حل!"وخميمةداخلكأشاونستشعر،كلانايحتويبشعرهاماذاوالفحايا-وكأترينهنربمييمارسهاتعو!ضيةعلاقةالجنسىمنجملتانغ

."شلال.النكبةالاممنوحلوقأمصلموردميملأعماللتنفيسجميعا

لنايقعماًن،اًلرائعةالحيةاللوحاتهذءبواسطة،الكاتبنجحبشمولهيتجاونر،للجنسعميقامعنىهنالهانينميلمهمنجوابران

الننححو!ينواتداخلمنوالمراةاًلرجلبئالجنسةالعلاقةممنىيمرضفحين.اخرىاشياءعن"قعويض"مجرديكونان،الانساني

الاسهابمنبدلاالانسانيةالدلالةذاتوالر؟ىالجميلالخيالفاستغلانا،فعلاقزوجانفحن":ثقةفيلهتقول،الز،اجحبيبتهعلىالملازم

الدءةثتاررملانشكوليي.نفسهاالعلافةرفائقرسمفيالمملاستطردتفاطعهافاذا"الانمئىاحمرمتزوجةاكونانلااستطيع

بكيراًشتى،ايخنمامميةعلافة/ايةتيطن)تيالتفسيةاًلانفعالاتعرضفي.جدا"شريفةاـمراةاناةشريفةامراةمنيتجعلانهليكوكان،لاتنكلمءأ

هوالعظيمالفنمقياسانبل؟العلافةلهذههـلخارجي"لوصفمنهبواجم!لناحدد،ذاًلشرلىوالحبالجئسلحقانقاًلعميقاًلةهمبهذا

الظواهرالت!طعلىقدرتهمدك!لا،الانسانيةالنفسفيتغلغلهمدىلا.لعوفهالذيالانسان0للانسانبالئسبةالحقائقهذ.تمنيهماذا

لكياما،الظواهرتلكالىالفنانيلج!نادرةاحيانوفي0السطحيةظقائيةبصورةانسانيتهيعيشاًنمن،اًلتاديخية2والاجتماهيةالحواجر

اندراميالحدتكيانمننابعةلكونهاواما،اعمقماهوالىمنهاينفذصومنهاالاجتماعيةملاقاتهاتقيمانكاترينعندفالشرف.ذ)تهمننابعه

الظواهرهذهعنددتوفف،عظيمافنانانجدلنولكنا.الفنيللعملذاو"،هنريتحبانهاالتقليديةيلا!لالمنتامةحريةفي-الجنس

ظواهر.انهالمجرر..ممهحياتهاتمارسلانبكفيها

اًلد4ارض"روايةفي"كالدويلارسكين"اًلاميريكيفالكاتبالىلاياج!،رائعفنياسلوبفيالمعانيهذءالكاتبويسننعرضي

يرسمثم،الامريكينبالعمالالمحيطةالموضوعيةالظروفرولىم"الصغيرة

البيئتينهاتننومن0الامريكيالريففيالمتوسطةالطبقةظروف

ادلحظءوفي.البشريةنماذجهيتخير،المختلفتنالاجتماعيتين

زوجشهنذمقيفتهاذزور،ءلريفمن"جيلدارلنع"فيهاتحضرالتي

في!إ،لئ!فيوجشهرهي،المريضةطبظتهاقيمكلتلفض،اويل"العامل:حديثاصلمر

لانه،اًلبدنياللقاءهذايصورانكالدويلعلىكان.احضانهاالى

بر-ينلفاءكانوانما،واًمرأةرجمابين"جنسيةلحظة"مجرديكئلم

في"لضعة5"الاحداثتخنمماعلاقةخلالمنمتصارعةومثلفيم

لمحل!بمعسيالحولصيصيلسحصيا!كيللطرميلدالمحكلواصجعذءلمجا

لكو!اندمماد!لاكه،لالدالطالحسسهالعلافهلكوىاً!،الردايه

ذلد.كئيرأكلندهنتوووبانجديركالمويلالبفيإخروشيء

ادبسيعملفيالاتواجد!لايمكن"جداخاصةاحداثا"بالفرورة

اكأيارفيالتعميميستهويهمممناخرينعندمانراهبعكسي.بعينه

ؤةف9ليستابالفنيفتجيالتكلحعداثلداءبضاللعمللغربثسخحميالحتمئة7تنالظرالمبلكةللشاعرةجديدديوا!

ح!ىوالتجر-هـ،بلتميعالعملهذافيالقانمةالاجتماعيةالعلاقات7

واجتماعيا-فنيا-لايستهد!كبيرا."كليشيها"النهايةفيتصنح

الجنميةالعلاقةاعت!برنافاذا.الانسانيالمحتوىاوالصراميالبناءخدمةطوقانفدوى

مدىنتصورانلنايحقتنه،الهامةالاجتماعيةالعلاقاتاحدى

عنالتبريتحولعندما-الخلقياوالاجتماعيلا-الفنيالانجذال

ميمعينة"مقاسات"تناسبكلش!يهاتمجموعةاًلىالعلاقةهذه

وا،الحمثلان.كالدريلادبفيتماماماننتقدءوهذاالادبيةالاعمإل

ضممشملااتفحروىبنافيلطرخمدمةتلقائياهذت!ولدلاقعععهفبمالبئاءثهالرلجئسيةبيروت-الادابدار

هذءاًنلوالدراصيالسيروتباطوءفيبفراخنشعر-وبحيث،(لبناء!ذهكا

كل،الحادثةبهذهواعني.مكانهامننزعتقد،تلكاوالحادئة

6-اًالصفحةعلى-التتمة
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لاكسالكاللنهلرنمنةولفافالحنانسح!لم!عرلمرصهتمئ!لعلحوفالوصشيلنرئليكالم!و*ئنمانوكفنأىه!ههـمم!هـههلجنس

.ـلمبديكيلم..يوماهداحدو!ميبديكيلملممسيافوللناكياً

".اليومذلكمرةلاولعليهاوالتعرفاللنهتلك-.3الصفحةعلى؟ـ!نشور

اًضكهرواقيا،بئفي"تلصقا)انيمكنالكلماتهذءبانتحسوانت،5555

اكطفياشغدامهيمكنكليثيه..التخصيصمنخاليةكلماتلانها

دورهوكافت"قالتحيناًلساذجالنقريرالىالكانبةلجأتبل.وفت.والمحتولىالقالبفيفنيةحركةمنسطورهامافحتؤيه

موةتابذلكفلخصت"فالسعرفالحنانفالرغبةالخوف-الغرامكناباتفينجلمسهأ.الجنسيةالعلافة!رضفي"النكيم"نلمساين

فجاءت،الروا.ئيالنناءعلىالتعميموانعكس.عامةكلماتببضعكاملابعدالظشتةالظواهركاعد!"ساجانفرانسواز"القرنسيةالفتاة

راضح.بتهـلفالتعبببريالسيافىعلىافحمت،مفتعلةالسابقةالكلمات1ف!سابضهاعنالحربمذهاختلفتولقد.الثانيةالعالميةالحرب

العامالهيكلداخلمنتتطورديناميةبطريقةتنمامسكحدثسانهاذئك.ايالاستعماربرالنظإممراحلاعلىكلن-تعييرامدلىسعيرتكونها

المذبماهوواًلنماذجللاد!اتالمؤلفةتعميمبانالقوليمكنبل.للروايةالبثرقلوبفيا!ولىالحرباورثتهاالتيالحادةالتمزقاتان

بينبعيدو!رق.كلهاالانسانيةالمواقف(،تجريدية"بالنرويةخلقبالمزقاتقيستاذاللظيةتافهااساتعدسوالخايعريئالكاسينس

كما.الفنيالعملفي"النمطية"والشخصية"العامة"الشخصيةوهكذا؟الثانيةالحربا!ارمعالانسافاالقلبعاناماالتىالرهيبة

".النموذجية"واللحظة"المحمدةغيرالعامة"اللحظةبئنرقامنالةانوكما.البشروجداناتفيرعمقا.غورارالفنىالياسمهاريازوادت

.(1)المتكاملوالحمث،-العامالحمثوبيفان،الجنودملاينغزتقدالعاهاتملاينات،الحروببورصةتعلبن

الكباربالرجالالصمغيرةالفتاةغرامفيةفرانسوازعلىالحتعغزتفدالنفسيةالعاهاتملايئاناهلنت،الثانيةالوببووعة

افضلكنفبل،الثسباناحباكنلم"رواياتهااولىفيفالتمنذ.البشرملايئ

كانواالذينمامااًلاربعينذويالرجالمنلياص!دفاءكيراعليهم"اًلنفسيةالملبحة"هذءعناجابياتعبيرااًلفقيكونانمنوبدلا

فلنا-كما-الفرةهذهكاتفقد"العشيقوعلوبةالابرقةيذيقوننياًلكبرىعامتهوكانت،الاصاباتمئلمريدهدفاكان،ايضاهوانهلمسئا

هـالاساساالمنظركانتع"ماابتسامة"دواًيتهامحودهي.بمدتبلورتقدممنلم،للحياةايجابيةنظرانذلك.السلبيةهي

الافتصادميادينفيالحرببعدظهرتقدللوجودعلميةنظرةانفرغم

هـوار،!-اضىلنماذجبرف-ب!اًوسى!1)ميدان/في-كلاملتفدفكنلمانهاغير،والفلسفةوالتارءوالاجتماع

الرببينالعلاقةإعسورةلجاءت،ف!شعملفيالهـححفاتهد.توفرتانفيشكوليس.المرحلةتلكفنونفيترثرمعهاالتيللصرجةالفن

.ساجانكتاباتفيالصورةلظكتملا!امغايرةالعملهذافيوالمراققديكنلمالتيالطميةالنظرةلتطبيقطييعيانعكاسهيالايجابية

بعد.افىهااتد

--ححهح!"-ححح!ححم!بالتحديدلاكنشفنا،ساجانفرنسواذموضوعاتاستعرفنااننالوع

::011هذايب!و،الوقتلقتلعرضيةكع!فةالجنسمفىحولتمورانها

اوامرماتوطدتبمداذ"الحزنابهاالحرصباع"فيواضحاالمعنى

:.!!وركا.ءتودالاحتفاظانهالمحردحيمهالرارلاتتحملالرومانسيةالفتاةوكانت

!ك.اكدااحسهقداممىلم"سولحبيبهاوب!البطلهبىالصداقه

أيعنتخرجانبأسافيترلملذلك".اتاحهاليالتيالمتعةاحص
بها.دخلتانياليساطةبنفسحياته

:....د!3مي-بر.فتقولفرانسوازبطلةاما.همسافهونغمههنيهولونوجهةبصورة

!!-!--لاستمتسعجواريالىيكوناندونالليلفضاءفكرةلاحتملماكنت"
؟!-وتؤكد."ذكر"مجردهناهالحبيب"الممتعالفجاشبطجه

ة!%وور!ر،لىلوفىاللحظةتلكفي):جسديهمابنصيملقاءاوداثرعلىذلك"الانثى"
."بحيافىافديها!حريةوكنتمننفسطاكراحبهكنت،بالذإت

!؟:ءمنذاعترفتالتيالفتاةلنفسالكلماتهذءعونانبعنئذندمثىولن

ة!ع.ابدا،(*نسان"هداتحبلمبانهافليل

!،املوبتحبيعلىي،حدبدةدراسةالصغيرةالفتاةغرام!رةفرنسوازم!تلح"ماانجنسامة"فيع

:!--بانتعنى.الخارجفنال!هرةهذهكلمحولكنها.الكناربارجال

خفاياحياة!الىشتلئال!كورعليصاشفذدقيقباتفاق،والنهايةالبدابةبنوما،يتهاونهالعلافةبدايهتصور

-صصالكامنة*يننابعنالجادالبحثعناءنفسهاكللفانبغير.بارع

!!د!دقائقجمقنهيما،آ!كالمنتاكيآلعتاسيانها،فرانسوافىكتاباتفيالرئيسيالعيبمووهن!.الظدهرةل!راء

صصص-ص-%الانطنية.العلاقاتوتفاصيلققانقفي"العموميات"وراءنفسهاتجه
محصدآلعقاد!عياسمعارضها،وئئاعرشهالرايغة."الصمة"ب!سنابربطهاقونالاجتماهيةالطامرةتعرفيبينما

ة!.المتناصحولون!لإتهأرا!!محنرمنحم!عاهذهوير!،و*حدا!والحو.للنملؤجالداتية!اسعح الحاصهالسما!لايوفحاداجحالفيالعملا!رغم.حلعهامن

:!!واصرع!ه!ه004هلىالحنسيةاله!قةفيالميطنيكيةاللةترسم-عث!س!نسواز.
اًوج!كلها.التي"الامه*دمي"-

فاستمرت،فاحكارسغيمنبي؟مسكقدكان":يليكماالفت!لسان

!3.-؟737بزثماتف!438ب.مىس!اىهـاشلزليوسرطن.ريبب!وجيكاتكمانيةشاحباينقدببوجههواذا،اليه

فيورمت.الزاشالىويسحبنيالفورعلىليضمنيرسغيما-در!
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ممنسمناقشتهخدللناتمموان.سارثريناقشها.التياًلاساسيةتكبرالمرأةفكانتالوضععكستوان"!.براًمزتحبينهل"فصتها

لفد.الدرامالاحديثطصانبةالبهثر!ةالنملاحمختل!عنداًلجنسجصرانبنموضوعيةازمهاننوهي،عاماعثرباربعةالمثاب

يقكىامريكيازبوناامريكاجنوبفيالقاطنةالبغي-ليزيضاجع!تالا..كلهالمجتمع

:الفراشمغابرتهمابعدتساله"فرد".عنهتكتبلذكماالمجتمعبهذاوسغيرهلىفرنسوازالسيدةولكن

8ـم!وررانتهل:ليزي:!االلهالخواءهذاعنمعبرة"سنةاوشهربمد"قصتهاتجيءلذلك

سم!:فردبالخللفتصيبه،لاعمالهاالفنيالقالبعلىحادبشكلينعكسكانالذي

.ياصغيرياًبهلكماأءم:ليزليالسريعةالصحفيةالتحقيقاتمن.تاباتهاوتقترب،والتميع،الاهتزاز

كليدين؟كم..جدا..جدامور..نعم!ا.:فردامكناذا،سريعانجاحاساجاننجحتلذلك.اًلقنيةاًلاعمالاًبىمنها

مسرورا،كتتاذامالسالكنني15المأل!ننن!لمالليمنلزى.:نطلقاًنعببنايتعنرولكنه.للنجاحكمقياساًتوزيعارقامحولالاففافى

المست.مسرورا:باثبفجاوبنيقضيةالجنسمنجعلتلانها"جنسيةلوايات"انهاكتاباتهاعلى

اخرسي.:فرد.الدقيقألئيبالمعئى"!وايات"تكتبلمبانيةولانها.لأ"شاقشتافهة

هاسيبصوت!وفلت،عظيمةبقوة،بقوةتضمنيكئتلقد:ليزىالعملفيالعضويةللوحدةالحقيقيالدابطعلىاننايدينافلنفع

تحبني.انكفانسحب،جارمستوىعلىالجنستناقشلمفرنسوانران.اًلاولى

ثملة.كنت:فرد.*سمبهذاجد*سنجبرما!بهباننقطعوكدنا،فنهاعلىذلك

.اىلم..*:ليزكله"،

كنت.بلعرهـ:المقىاذا!انه،الحربمابعدويلاىبحقعانىالذك!،سادثراما-

بةاكيلم..قلت:ليزىالض!السلبيةرءم،جادةبمشكلةالتقىانهجيدايعي"الجنس"ب

ماحدث.تمامااذكرولمت،ثملاكئتلمقد،حالايةعلي:مردمسرحيةفقي.اوروبامفرياهنبهاوممتحلت،الحرببشواتافردكها

الالنقبائعةسليز!مفهومعلىهذ.،؟التقابل"عمليةبواسط!ةتعرفنااحدىنومغرفةفيكلهاالاحداثت!بمر(1)"اًلفاضلةالموسى"

المفهومنوكلر.*م!كيالزبوتمفهؤمهلىتعرفناكما.الجنسفيعريحة،جشيةكلمات،الزبائندفيبينهااًلحوارهلىينلب،المومسات

العلأمةهذءاتوهو،واحدمعنىفييلتقيانالظاهرىتئاقضهمازغم-للقضب!ة"الخلفياًلمنظر"بمثابةجميعهاهذهكانتفقد،ذلكومع

بينما،لشريف5التاجزبعنا&مساليهاتنص.الاسلعةليست

ص0)1(اًراويةاحماثمنهتفصحاًحرلهدفقنطرة"فرد"!تيرهاألمنهيجافييضتلف"المسرحهـية"هوادبياشكلرهنااختونا(1)

الجتسكتاباتمنموجةمنادكانت،العالممئاخرلىجوانبوفيافكارها.فيهكصوغاًنسهجانحاول!تال!ذىالادبيلمن!كل1عنلتعبيري1

مختلففيالمطردالعليالتقممانييدواذ،جديمةبخصائصتميزتعندمدلولهاًرالجنىمعنىعلىاًلح!مولهوالهمراسةماكستهدقههلان

سواءالتطوريسايروالا!*دباءيدفعكان،*نسانيالنشاظمجلات.ذاكاًوالكثيبهذا

قوانننتفهمواالذينانثكولا.وسبغرامبقوانينهوميعنىكانوا

الفم.هذاالىيتوصعلوالمالذ-شمن!مقا5كركانواالتطؤدهتالم-ء"،،،،،،،"،-،-،،،،"*،*"،،+"،"ش،!ه4ورص،1

للتطورالتقمميةبالقيممةالعيقاحساسهمفيسوامالجميعولكن.؟

الملمي010.صلرصكاأ
:فيقول،مرإهقعبيمشاعرمورافياالبرتو*جماليالكاتبيصف

لامهكرتهتيدلت،ا،جسعتينواعمافىفييشتدالعراعوبينما".0

كليحمث،اليومحثابفيهذاممان.وسلوكهاتصرفا-يهاكلفي

كانتمتله.غهـ*حراميثرشينافيه-!ى.اوجممتينويكنولم،يوم

تنحنياًنللغايةطبيعياوكان..امامهثيابهاتخلعامه-سىان..

ثدياها.7فيتدلى،الشفافة*مسلنبممتمعاع!لنرمسك!اسمختلفهلىفوسمهأورك!يخط)!آ!يا-لا

ستاثياهمذه.قلةجبينههليظح!،القميعيفتحةديوارمنلارءالطعه

الامريعدفلم،اليوماما.حطماديةبصورةالماضيفيبأوجستيمو

وهيامهاباالنظريطيلالغلاماصبحف،الاميسولة

ولحم!ئثىءالمرف!نحكلبتنقتغلعوهيه،اـلرلرفعةقبهاميدماتسعبكللمدثيابه!مملاللا-

تحس،لمورافيا(لبكا)-او(اوجشنيق)قريمةم!تنتىلندبمد

المشاهداتحتى.التربيةملمفيدسمةقىاءم!افتهيتانك

بلقنتوتلقهمولضروفيارة..وهعالمملننش!عىلى!بعثيالقممةجملةلحسةكرررفىالعيسىسليما!للشاعر

عدةمنواحراًصرفوعاضامىمسرجةمالعمعلةا!سء)1(

اصتطاصهبغياافىلىكيف،ام!كاقىمرنوجئ!كةصرنىضي،زوايا

!!هعفياعيإلطبقهفافئيهورص!تقراكرطةبي!مهإم!طهلليضلابلموبه!لإبأض&لم!كحدك!وبيروت-لادابدارك!

ومنمم.ءجميضالزجملاشه..مبمطليىالرنبي50بغدو

عنكضبينما،عرو!ةممع!حلىستيطاضبه!اًضصاينبىه؟!

.د؟ـلبوليىمطر*8"لنة"!نبمعلىبفشتوخيشها!كلهي-!هيعي!عر+سء27
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نحولاحاسيسةحيةشريحةيه!بناثم،"المنطويةالانعزاليةفرديخنياًلنماذجربطعنسالشائعةالخطينةاو-الشا"لعفالمفهوم.قليلا

لااننيو5بسيطلسببالا،الطبيعةعلىاحقدلم0..1"الفتاةانههو،اننتتهمالتىالابخنماعيةبالارفيالفنيالعملفي*نسانية

بشفتياحشاءهااقبلكي،ظامر!،الىلوليتاباطناقلباناستطيع0الفلسفةاوالاجتماءاوالاقتصادفيبحثالنايقممانالفنانعلى

."النهمتن،الممنىبهذايتنرعون،للقنالموضوعيةالغلميةالنظرةاعداءوكان

والاحاشيالشاذةالخيالاتهذ.)1(رايجونال!كوريعفالعملفيالجمالىالعنصريغفلونبأنهم،النظرةفذ.لثاةل!موا

الاجتماعض،المنافقينعندوالذعرالخحلتثرفد)دانهااًلمث!و!ز.رلادجمماالمملفيللثهغوص(الاجتماعيةالجنور)لحسابالادبي

فيالفن.الموضوعيةالنطرةاصعحابانالدعوىهذهعلىالنسيطوالرد

بصراحةالواقعتبسطواقعيةروايةالاليستالحقيقةفيولكنها:زاوييئعنالقضيةهذهررون

واًقعيشيء،البطلمشاعرفيالرهيبة!لتمزقات،وانن(وصدلى!لىالمقنيالبناءاجادمااديبابانالقوليمكنلاانههي،الاولى

صاحبيقولكماعميقنفسيشقاءعنوتنكشفوصادلى.وبسيطالمكلامهذابعد!القوليكنلاافهكماالانساتيالمحتوىخساب

إفردالىالمقززةالمشاهد!لىالمؤلمفنحاسبانيننغيلالذا.المقممةهـقطواحداا!فناناًهلاذا0متكاملةوحدةيشكلانفاليناء-ومحتوا.

الدكتورنواًفقاذنحن.النظرمنقطعبسخاءالصفحاتمئاتلها.المنامربقيةعلى،مباشرةنجصورةذلكانعكس،عناصرهامن

لتطوقعيتهامفهوئم"برلعنسنتماءليلمععوالالعرحدإمشائ!افىوهذضعا؟علىولفنالفائنأدفنيالعملمنالناقديطلبانالسداجةمنانهالثانيةالنقطة

...(الاجتماعيةبالجذور)الشريةالنماذجترتبطحىاجتماعيابحثا

كلطهامنه!دبالكاتمتلفناونونلفطنجيننصرقاعلتئشائمناامانهدومكاىلعلاقةونكنالس!لماالنماقيجهذهاحاسيسيق!م،الحقيقيالفنانلاى.بهاالخاصة

مافناالمكتوبالكلامكاناذاما،حاسملشكليعينائنهورتعير"الاجتماعيةالجذور"هذهفيهاتجسمتان،.بمدومشاعرهاوانفعلات

معنى.الادبيالعمليكتسبفقطالمعىهذاحمودوفي.نراهااندون

متحركلاكاهمامنولاطفلةسنامرلصنعلفبطلهاليتاجللمماكستيمثمفا!رحيعيخلةبجرجالعلميالبحثمنبكم!اشقالفنيالعرضيكونهناومن..الفن

يدور-والوردالمطبعةبواشطة-اخذثم،ساقطةلحفمارةضحية.انهمااي)الحقيقةعنالكشفلانيحاءهماكاىداق،اًلمباشر

الفن.هوهذاوليس.القراءملايينعلىالمث!العجيبالبيتبهذافيفالمباشرة.تلموفوعتناولهماطريقةفينوعيااًختلافايختلفان

تحتفيومايومااًنسانجبتهينزفلانسانمخولةمذكراتهـحمو!لاليىعلىيفندالفنيالمملبينما.التناولبيسرتميزهالعلمياًلبحث

.(المباشرغرالاسدب

للعلاقةجدلعالدلممعنىعلىايقالععيهامطناميالتبملقدحبةلححلحغعاكوفوطا""الافاليممنفنناة)قصتهفيمورافيا.البرتولناصرسموهكذا

فيالاربعينرجلبينيجمعالذجميالشاذالنفسي!لانعرالى:العشيةالعغرة.الملنفيادسطىالطبقةحياةمعالمما(م"57)هـامأء+أ

مطاردعليهاوتلح"جيما"الفتاةرأسفيتتجسدالطبقةهذهفاحلام

فيحادانحرافوليد،واحدفراشعلىمشرةالثانيةفيوطفلةتثابكادللأقاتخلالمنو.عشيق؟ولاحضانفيترتميبأنالط!ح

لوليتانجحت.محرابهفيالعلاقةهذ.تمارسالذي*جتماسالهيكلالمرصلوهمزةوالزوجوالعثيقالزوجةينالمجتمعهذافيالمعقت

كماوانمأ،فنيعملمننستخلصهاكمالاالدلالةهلهاهطائنافيإرلرالمعنىيبرزاررمدالمجتععداوسصمن..وانثىذكركلبن

متعر.اومجنونمذكراتمننشنوعبهابينباهرةنجاحاتزوجهايحرزانيعنيهالا"جيما"ف.للجني

الىالعشيقذراكلاتحملهاانالكم!فييعنيهاوانما.اًلمعملجدران

مرحلةدخلقدالاجنماعيالنظامكان،العالممناخرجزءوفي.بالاحلاآاللامعةالمدينة،روما

الجديدةنظرتهالمجتمعهذالنايقدمانفانتظرنا.جديمةحضاديةقصتهفيزفاي!ستيفانالنمسويرالكاتب

منالناشئةالابرماعيةللعلاقاتعرقهبواسطة،الفنخثلمنللحياة24(؟!م!هـ*هـ7154هـأهـ+ول،4ل!،*هـأ

فيالادبنعثزو"،للاسفولكنا.الجنسيةالعلاقةومنها،التغرهذاوامرأة"كارلمومونت"هوائدعلىكلهابحياتهقامردج!3قصةيحكي

.نناقشفنيةاعمالا،الاخرىالاشترايهةالبلادآدابفياوالسوفييزفايعيقولهانيريدوما.الرجلهذافراشعلىبجس!ماقامرت

العلاقة.هذءيعانيهالذجميالاجتماعيللضياعجزئيةمورةالنفسيالضياعانهو

..هم..الماساةمراحلاعلىهي،الفراشملىاوالمائدةعلىوالمقامرة.البشر

اًلمب!يلكفاحيم!ألوالنضالالنىنحدقاللمنالمعيةمنطدمحهلخطاتذكرطنياراحو؟6ساعةوعشرينأربعخيكلوالشاب*رملةبنقامتالتيالعلاقةاًن

......ونهايتهاالكازينو،موائداحدىعلىالرجلمن"مفامرة"بدايتهاكانت

ل!مننطيعلةارولنرجضماطحب"بينماقالاكبمنمموالدم!رفعةقودبفيان!انيكعنعرفيمحنةيشتركاناًنهما.مجهولفنرواسرةاحدعلىالمراةمنمقامرة

الانساني.المنصرهذامنواشمارناقصصناكخلو(نالخطامنلهذاالحميمبالالتقايسادعاتثم،مختلفينبصودينعنهايعبراقىواحت

الا.هيماالالتقاءهذاخلقتالتيالجئسيةواللصةالفراشعلى
لإننطوأالست!رلرناروحومحنامتساهتماغيوثلتطورهللعلاس!نكعبالاعنماتثةكلاالمقامرةوممنى.يعيشانهاالتينفسهاالحضاريهللخطةرائعتجسيد

للا.........*"-...تاريخيةمرحلةمدلولهو،الخاطفةالبشيةاللحظةتلكرافقالفي

ول!ابرالنالحب،انفسنافنكولبمىصاوقيىلسامعهلهللحيايولدسنظرتطبظربحدجدل!هلب.العالممنجرهفيالبشريعانيها،كاملة

..

جميعا؟وهواطفنالمشاهرنافنخلص..الفنومعوقف،حضاريطورفمةفولىشوقهاالتعيسهاللحظةهذهبلغت

بعدلحائعماض!عاًل!جونلعدتمسالمعنىالتسمع!ببودبملا،من"!ممعطعلحئسكلمةبأعلىوصاح-لموطناالامركيالمولدالروص-نابوكو!لأديمررمليها

.........امت!ادابالفعلوكانت(اليومحضارة"لوليتا"روايتىهذء):عوته

إننكامله.الانساليةالعلاقةمقامالىحرفعهماواحدمعنىيمكن!ل،اوسباتونفيتبلورتالتيالسلبيةللنظرةحضاريا

شكرىفلأ!القلاوة.الباردةالحربابفيالحادةا*مبمعيصرحدالىاعتنارها

..كنت"الندايةفييقررانه.الردابةبكلاصر،مسولنتتبع

وقد،المزلفبهايعملالتيابمعةبنغسىالنلسفةاصتاذ)اً(صداقتهائرعلىمشاهرهيصف""مرموقأجاسوسا!ونياناحلم

لالرواية.مقدمتهفي.كلمالهسجلعلىشاهداولكان،الطفلةتلكالىالشديدشبقيان"سغيرةلفتاة
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ايا!ط!ه!!ع!ه!المحاله!،ل!إا!ا-!الا
مء-همتننعم-صئلطعرصأعضثنم.

لملاجمصصرم

الراًئعاتبئلاإ"تإظقوتالذإبئانرضبةينااوكالقدفىس!بينانهـم.الننوغو.الالهاممنةربولكنه،حكمةعنالشعريصدرونلاالشعراءان"

لاؤلاطونادؤإعامحاودةفيةسقراظ."معناهايفهمواًاًندون

"..بهالمحيطةاًلانالجموعبالنسبةالىشاعربهايقومالتيالتغيرعمليةنتتبعانهوالفنيالابداعلعمليةتفهمناجوهران"

يلودو3كريستومر..*..

ننتهيومبدانظريةالاوهامكلمةمنخلقواصتىنظرتهمفي"افلاطونيين":تمهيد

الفناننفسيةتفسيراوالفنيالابداععمليةلتفسيرمحاولاتهمكلعندءبالاحرىاو"الجمالعاحتاريخالىاسرجاعيةنظرةالقينااذا

ناهذايعني.وليس.الافرادمنغيرءنفسيةعنالنوعياختلافهافيالجوانببينعلاقةعنفيهانكشفانيمكئناالتي"الجماليةالنظريات

وقفقد-المثاليةالنظروجهةحدودفي-الجماليةالنظرياتتطور،الفنيالتنوفىايالفنيالابداعظاهرة؟هاتفسروالتفسيةالجمالية

فانه،افلاطونرسمهاالت!والعلاماتالخطوطعئد.تفصيلاتهفي.النظريةتلك،الفنفيافلاطون.نظريةاليهالرجوءيمكننامااقممكان

...للفنالفلسقياكفسيرفيالابعادكاملةتفصيليةنظريةلهتكئلمليسانهعلى..سقراظلسانعلىمحاوراتهتضاعيففينجدماالتي

ظا*ـرةبينافلاطونةيهربطاًلذيالجانبعلىوبنىأرسطوجاءمنغيرنابهقامانماسنقنعيدانالاسترجاعيةالنظرةمذهمنهدفنا

ارسطوعندفالاساس.الفنفينظريتهس!ق،التقليدوظاهرةاًلابداعمانر!!علىالبصرسنركزوانما،وحديثهاقديمهاالفنلنطرياتعرض

الذيالجديدفما."محاكاةادفن"انافلاطونسلفهعندهوكمابالدرساتلجماليةالنظرياتتربطعلاقةمنفحسبعليهالضومالقاء

حتىماتزالالداخليةتفصيلاتهابجميعالفنفيونظريته-ادسطواًضافه.اًلنفسعة

وفنانينومفكليتورسفهمنبعدهجاءمنكلمنهيشتقمنيعاهذايوهنافييلبكان،"محاكاةالقن"انيقررافلاطونكانفحينما

منهمأكلمنهيأ.نياواليهينتجهالذجميلصعيدااختلافمعال!امالنفسعلميتناولهاسيهلوجيةظاهرةالىالفنيالابداعتفسير

ناهذاويمني،الماديةالطبيعةلاشياةتقليدافلاطونعندالتقليدفانوانن،،أ،1أأمأ70التقليد"ظاهرةهيوتلك،بالدراسة

التقليدهذاعلىلاتعتمداً!تيالفنونتلكاًلقننطاقمناخرجافلاطونانهاعلىاًلفنيالابدا؟لعمليةالسي!لوجيةالطبيعةيصرككاناًفلاطون

بنىالت!الفنونبينومن.الجماديةبالتحديداو،الماديةللاشياءشأنذلكفيشانها،الخادجيللواقعالفنانبهايقومتقليدعملية

فاب!الفنصفةمنوجردهاافلاطونعندالفنيالتقليدمفهومعليهااهـاموالطييعة.مثلهمليبدوالكنارسلوديقلدحينالطفلمايفعله

وتكشمف،أرسطوموقفجدةتكمنؤهنا."الدراما"فنالمعنىهوالطفلامامالكبارسلوكانكماالتقليدعلىالباعتهياًلفنان

معاكاة.الفناعضبارفياًلعامافلاطونموقفالىاضافهاالتبمالعناصرفليس،المستويينبنافلاطونعندفرلىولا.محاكاتهمالىاًلحافز

مستوىمنالمحاكاةهذءرفعلكنه،محاكاةالأنانارسطوعندصحيحيتناولها،التيالخارجيالواقعلاشياءانتقاءعناووعييقلد-عنالفنان

اهتمامكانهناومن.الانسانافعالتقليدمستوىالىالاشياءتقلإروهذا،فيهلهلاء!خارجيوحياوبالهامذلكالىسفوحهووانما

مفهومهااوا"حاكاةمعنىانبل،فحسبهذالشس.بالدراًماارسطو.العاديبنالناسمنالاخرينعنيختلففنانامنهيجعلالذيالننوغهو

يكتسينظريتهفيالتقليدانبل،وضوحااكثرشكلأاًرسطوعنديتخذتتمانبمدمعانيهااوالفنيةاًعمالهمدلولاتيفهملاالفنانانبل

المعاصرة.النفسيةاثراساتافينجدهماكعرايفوقهيكادلاعلميبرداءتمصتقيمكيفذلكبعدنصركيولا،الفنيالمملويكتملالخلقعمليةله

ارسطويقولوكيف،تقليداالابداعيكونكيف.الفنيالابداعفيافلاطوننظرية

الانسانمزايااًحدىانبل،طفولتهمنذالافسانطبيعةمنالتقليد"غيرالتقليدهذانتاجيكونكيفبل،اراديغيرالتقليدهذايكون

وهـو،تقليداالكائناتاًكثرانههيالدنياالحيواناتعلىبهايتميزالتيلاففسبراشياءتلك؟مذهالأبذاععمليةنفسهفياعتملتلمنمفهوم

قوله:هذاالىاضفنافاذا."ا!تقليدطريقعن-البدءفي-يتعلماوانعكاسات!نانالا،لاطلاطونالعامالفلسفيالخطخلالمنلها

ولكن،قحسبللفلاسفةلا،جميعااللذاتاعظمهوماش!لأتعاجممان"لملمادةمفارفىاحمصماعالمينبينافلاطونوضعهالذيللتناقضاًقدادا

المتقائرهـضئيلة،علىمقدرتهمكانتمهما،ايضاالبشريةلكائناتالبقيةمحسوسمتخيلموهومعالموالاخر،المثلعالمهووذلك،عليهاوتعال

الانسانانهوماصورةرويةعندنحسها.التيالبهجةتلكفيوالسببفيهوقعفببماافلاطونمااًوقعهذا.الحسعالماوالمالةكلالمهووذلك

انهأبما،الاشياءمعنىيجمعانهسيهيراها.الذيالوقتفييتعلمالىنسبهابانالفني*بداععمليةطبيعةحمدانفبعد،تناقضمن

القولهذااضتااًذااقول)1("وكذابكذايتصفالانسانانيتعلمةدرا-علىهذافيفطن،.(،التقليد"عمليةهياعمنفسيةعملية

للعمليةارسطوف!م-افلاطونعندالحالهوممااكعر-لنااتضحلارسطوالمخارجبة4الطبيعاشياءوفيووجدانهالفنانفكربينيتمالتيبالاحتكاك

نامنذاًلفنيالابداعدائرة-؟3بهاالتيالمزدوبرلآالداخليةالنفسيةالذبم!الخلقالىالحافزاوالدافعذلكتفشرالىعمدلمافانه،.المادية

انيقومالى،الاخرينافعالمنالمحاكاةطزيقعنالفنانيتعلمهبماتبداالعالمذلكالىانتقلقدنراء،غيرءمئديتوافرولاالفنانعنديتوافر

اًخرىبعمليةالدائرةت!مل-بر!،الفنيالعمللخلقالايجابيبالفعلطبيمتهفييختلفشيئافييفسر"الالهام"منهيستلهمالخالصالمثاني

علاقاتالراكمتعةهيمتعةالنفسفيتحمثالتيالتئودعمليةهيافلاطونلهاعطىالئبيالعالممثلكل!"الفنيالعملأي"الماديةاًلحسية

لمواحوالوفائععلىفيهاالضوءويلقيالفنيالعمليكشفهاجديدة-.منهاالمحسوساتطرحوجردالوجودمثروعية

وضعالمدلولالمحددةغيرالغامضة*لهامفيةالىافلاطونوبلجوء

لارلطو.اًلشعرفن)اً(كانواممنفنانيناوعلماءاولإسفةمنبعدءكىلمنيلاساسحجر
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عا-.اًلابسغمليةمصدرايضاهواللاشعودفان-العصابيةوالميكانيزماتللعملتذوقهطريقعناًلايتعلمهااورممهايدانالانس!انليشئطيعيكن

محاولةانهاهياخرىبصفةتختعىالفنيالابداععمليةاقغر.اًلفنييدخلاناًيضاالاب!داعهذايتبعالذيوالتذوا!اذناًلغنيالابداع.الفني

ماسنتحعثوهذا،الغريزكمالطابعذاتاللاشعوريةالدؤافععلىللسيطرة.اًكقليدعمليةهئواحدةنفسيةعملميةنطاقفي

اطدفىإ+هأأم،أ!الاه!دعمليةملىالكلامياتيعندماعنه،

المذجمياللاشعوركيالدافعهوفروفيعندالفنيالعملالىالدافعةيلىوفينعنداًلفلسقيالنظريالتراثالىمحدودةنطرةكاتللك

لمعرفةالثيقيلللىافيتحويلعمليةافنفهنا،الشبقيبالطابعيتسمالنمدفيالضاربالمثالياتجاههفيافلاطون:اتجاها"ضهماكليمثل

وعمليةوالتقايى!اتربيةتجبرالذيالدافعذلك،الجنساسرارواجتمالحية،،ماديةطييمتهاكانتاياالظواهربينالواقعيةالعلاقاتعن

افناءيعنيلاالكبتكانوب،يكتبه"نعلىاًلطفلالاجتماعياًلتطبيق،والابخنماعبةالماديةاـلعواًملاعتبارنحوينحوالذىأتجاههفيوارسطو

شبقيةغيرصبغةالدافعهذايكتسبانبدفلاانتهاء.ء،اوالدافعهذاالجمالوعلمالنقدميدانيفيؤوبةسيادةهذا-ومناصىحققواًلذي

فرويدعندنوالفظ،عنهوالتعبير*فصاحيمكنمشروعادافعامنهتجعلالذيالمماعرالعل!يالواقعالىالتراتذلكعنالبصرنردوالان

،الخيالمندنياالىلاووفيواقعمن"ينسحب"كللأهما،كالعصابياًلظواهردراسةعلافةعن،خصويةاكثر،ىيدةجوانبفيلنايكئف

راس!ام!ماليجدراجعايقفلكيفيعرف،المصابيخلافعلىولكنهيحتاجلاومماالمعروفمنولعل.النفسيةالظواهربرهـراسةاًلجمالية

لرغبساتخيا!اشباع،الفنيةالاعمالاعني،ومنتجاتهالواقعفيعلمفيمعالصيتينالاالمسألتينناولننمناكثرانايضاحاواستقصاءالى

انهاحيث،توفميقمحاولاتمثلهاوهي،الاحلامشانشانهالاشمعوريةالتحليلاتباحهمبحتةسيكلوجيةاً!سىعلى"والتتووالخلق"الجمال

ولكنها.الكيتفوىمعمكشو!صراًعاًكيتتفادىكيتجهدبدورهاد.ءفييصممناوؤ!.فرويدسيجموندراًنل!موبخاصةاًلنفسي

بهاالمقصودانحيثمناللااجتماهيةالتعبيةالحلممنتجاتعنتختلفلانستطيعاننا":موضعمناكعرفييقولنفسهفرويدنجدانالحقيقة

الرغباتبدورهمفيكلوترضيتستعرانبوسعهاوانالذيراهتماماثارةولكن)2("النفسيالتحليلطريقعنالفنيالأزتاجطبيعةعلىنطلمعان

.)3("نفسياللاشعورية!سذءفيهيقررالذبمالوقتفي،.فهوفرو-دمنواضحتناقضهذا

كلمعرفةالىللدافعبديلهوالنالفنيالعملابداعالىالدافعليوناددوالكبيرالايطاليالرسامعنكامملامولفا.يكرسنجدءالاستحالة

الناسمنكعيرمنيخلقالليالدافعنفسهوهو،بالجشىمايرتصلالنفسي21لشليلمنهجمناساسعلىالفنانطفولةفببهيحللداًفينش

امورفياليحثالىالطفليالجنسياليحثمننشاكليوجهونمفرينخلالمنالطفليةالجنسيةالجاةخفاياكشفعلىرعانملىتقومالذي

عمليةانهافهوالفنيالاب!اعلعطيةفرويذوصفاما.المختلفةالمعرفةنجدوكذلك،المبكرةطفولتهعننفسهداؤيننمييرويهحامعتذكرى

حالةمناليقطةلحلمتحويلهي.اليقظةاحلامتكوينلعمليةمماثلةبأحلامالشاهرعلاقةوعت،ر-تويفسكيعنمتةرلمةمقالاتلفرويد

والرمز.الخارجيالوجودذاتالفنيةالصورةحالةالىاللمنيةالعورةاشاراتهخلاف4هذا،انجلولمايكلالنبيموسىتمثالوءن،اًل!لحظة

فنية،صودشكلفيالخارجفيلاشعورهاسقاطفيالفنانوسيلةهواومباشربجمريقالفنيبالابداعيتصلمماالكثيرةمؤلفاتهفيالمنفرقة

الذيالاسقاطوهنا،خادجيفنيموضىالىنفسيةعمليةتحويلاي-عليهانشقافرو!!تلميذ..يونعانرالذكرالجلإإرومن،مباشرءير

رغباتاشياعالاهوانالخارجيالوافعفيشعورءبلاالفنانبهيقوماًاضفسيوالتحليلعامةاًلنفسيةاًلدراساتعجزلهرفىهـعنلوم3نفس!.لردد

الانساناننرىمانزالوحد.الفنفي".الشيقيطابعهافرويديؤكد".الابداعيةوالعمليةالفنجوهرتفكمالىالوصولءنخاصة

)4(.الرغباتهذهلاشباعمماثلاشيئايئتع،رغباتهعليهطغتوقد،العقليةالعملياتجميعءصدرهوفرويدعندشعوراللاانوكما

منايةالجماليةالصرالاتاولواالذين-فرويداتياعمنواحديزيد،اًللسانوفلتات،النكتةوتكوين،الاحلام،والمرفيمنهاالسوكب

يقظة.حلمبانهالفنيللعملفرويدقفسيرالىالكميرالثيء-كبيرة

الفنيالعمليانالقولحدعثد8+ه+5م3كاساكسهانزلايقفدافينش!ردوليو:روفرو)2(

حلم"يسميهاليقظةاطرمانوا،منمعينبنوء!خصهفهو،يقظةحلم

لايخنوفراجتماميبطابعاـننبارلةاليقظةاحلاموتتميز(،اًلمتباللاليقظة

خعالعهيعتمدانحدددربماش!فرس!الاالدلحاوديقرناذدعا4ديكردعقطهعلىقينهطم-لىق!آ،"1!،01"جه؟1"9\"!"!!،.*"

يطدحضوكورمديوفرسيبعضهافششنطيعودالانفعاملاتبعقطهندسهافيهغلبقظةبج!ثفيهال!!ىييمصصل!/إ؟1؟\؟؟\\"إجمههبر!لىب!"

لكمناخعلافلمقارئفاينقطةحلمئش!ههناففطةضلعطةلمسارلممزلاتجالعيبعةنقطعاىا!لمحرفصكرمرصصلئيصاص،ءبرمغا.اصصل! سسا،لهيسمععدي!وليىاليفظهاحلايمارسمنبىالوامعي.

س!

عدإنجاعلىلطبغلنخلبمرذاهنهئالعمللشعولعيباممبيهمايكروحلبمنثبيقظةئ!عمةسبرففمرسباضولالمرلمصس!رنج!ء!يم9*9

العامة.والاخلادوالتقاليدالسائتالعاداتتعارضهامكبوتة..ء.مصكاأ
يجر؟انقبلواخفاء"تقنيع"بسلياتيقومانالفنان.علىكانولهذا(يرطفىضهمفكلئهصمىجمكل!فىث-.-

نقطةواما.لاشعورهيخنويهلما*سقاظمذاللناسيقدمانعلى-!-.------.-ضفيضضوصء.ؤ

المساقحصوللبلعمدببعطةلعي*الوخوقعيلهللابأحرلسسبةالحضومدعمدهناختلاج!ماهيفهي("،وصلىرشلإلىال!يراب!

78-الصفحةعلى-التتمة

6لمنعمهب!الدكوكرجمة،اءدنغىوالتصيدحبجي5فردىصالمديحي!نانقي!وعهاعنالاولىالمجلة

اً.26صيهيه43*هدم!7واًلتابوالطوطم:ترويد؟(لبر.
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فيالنبوعاًلىيدفعهالذيهوالفنانيعاني"نفسيااوخلقيانقصاأن*كا

،1-.-.يسمطيع،صشالنعصهنيفيهيعوضاخرجانب*أاًلجمأليةا!راًدمساثفلاقة لكاملهللالكعلا!

لقميعنالتعويضمننوعاالااعتبار.فيهيم.انالفنيةفالموهبةواتزانه

فنانقمحسيوردوزهاأمثلةذ)كعلىالراكلرهذااصحا!وادلة..ه-32الصفحةمنازتتمة-
....معي

مارهـلدكانفقد3المرصاوالنقصمنمدئةداوحهالدلمةاصالتهم555555555!! ء......5555555حيه!
.مصدوراوشوبان،.اعرجبيرونوكانعصابيبربومصابابروست

الخ..القامةقصيركيتسوكانالجمهورمشأركةفانولذلك،واقعبمفيحضورللفنانبالنسبةالجمهولى

نوعيةفياًلإخلاف.نفسبرفيلايفيدبالتعويضالقولهداانغيرالى!دوكلهومنوعدماكوترمنحالةفيدائماالفنانمايجعلوهذا،سلبية

نجدانبامكانناانكما.المخترعاوالعالموبينالفنانبينالعنقريةانساكسهانزيقررذلكومع.لأجديدعملفحواندفاعفي.يظل!هونم

اسوياءفنانبنعنمنااكثرالمرضىالفنانينعنالامثلةهذ.مقابلفبمتختلط،محددةصودةلهلشبى،الدأتحولمتمركزايكونامتقظةحلم

ابعد.الىموفقةجتماعيةوالاالطبيعيةوظروفهممتوافقةحياتهمكانتوزناللصورتقيماجتماعيةظاهرةألفنبينما،بالالفاطاًلح!ودفيه

حد0.حيا.نهامادةالالفاظمنوتتخذ

القائلالرأيوهو،بالتعويغرولابالاعلاءلايقولاخرثالترأكليهنادالىسواًهدونفرداتحفزالذيالدافععننسألانهذابعديبقى

جث،الفنيالابداءعلىالدافعهووالنحنالانابينالعلاقةتصدعبانالعصابيبينالنوعيالأختلافيخلقالذ!مابالاحرىاو،الفنيالابداحلأ

طرفينبينالسلامحمامةاوائوصلحلقةهناالفنيالعمليكونعندالواحدتختلفبطريقةلاشعودءمكامنيسقطكلاهماكاناذاوالخمان

دلالةيحملالذ!لرسولي5هوهناالفنيالعمل.بينهماالعلاقةتصست؟الاخر.عن!دعنهامنهما

لصالحهناكلهويلامر،بينهمامجاريهاالىالمياهليعيدالنحنالىالانا.بطريقةاللاشعوريةدوافمهعلىالسيطرةقيالعصابييفشلحيث

نرىالراجم!-كماوهذا.وحدءالاناثرافعاعتنارنافيماوضمنااذاالاناالاسوياءعدادمنتخرجسلوكيةانماطعنهؤتصدر،الم!جتمعمعمتوافقة

النف!هي:التحليللانناعاوردطاليالمرضيةالتفسيراتنطاىعنلايخرجعليها،لهلاسيطرةافيالفجةالانانيةبطابعتميزءقدالاقللحلىهياو

العصابيوما،واحيدمستوىعلىيقظتفرويدلحندوالفنانفالمصاببمالغريريخةالدوافععنالمتولدةاًلنفسيةالطافاتتحويلفيالفنانينجح

اذدادكلما"انهايضايونجوعند،مجتمعهمعتوافقهانعدمانسانالامنكافببةدرجةعلى،قليلاوكميرفياجتماعيةموصوعاتاًلىاًلاولية

فيوانحداراسوءالاحظنا،عبقريتهمظاهروشمختاًلفناننبوغالتصعيد.اوالاعلاءبعمليةفرويدمايسميههووهذا.،واًلتكيفاًلتدافق

علافةتصدعنظريةفيالحالكذلك-"الاخرىالاجتماعيةحياتهمظاهربدرجةفيهتتجققمستوىالىاًبرنرماعيةاللاالغريزيةالرغباتتحويلاي

اولنلثعتدتجمعالتيالمشنركةالنظرةمذهفيالسببفما.بالنحنالاناوفكفل،ناحيةمناًلاجتماعيالالصتحسانتكفل،المقبولةالمشرومحيةمن

بانهالفنيللخلقالدافعاوالفنيللعملالافجاءتعسيرعلىوهؤلاءفييقالبماوشبيه.اخرىناحيةمنميةالنفسطات"عنادضنفيسللفنان

واحدأصعيدعلىالاراءهذهيجمعخطيرواحدثميء6مرضيعرضاساساادلرفت!كأهـكا!8ول،هأم!8"8اتعويضافيمايقالالا*ء

لادخلصدوراالفنانعنتصم!مرالفنبمالابداععمليةبانالتسليمهوذلك

كماووجدانهالفنإنذهنمنينبثقالفنيالعملكأنما.فيهلارهذته

م!يل!راًبلااترنجزنهعنلاتوالإلقوسامصللنفسيكمنالعقليغقلعىلمرمنصان!نتطل!لمعط!ثنمسعر

وطبمنالمث!غرالآل!هلصدانلذيلشعرلحاءفعندضحكمالىفلنالمهراوغيهلنبوغفالعمليةلالهانماًلادابدارستنموراًتمن

المتننئيناوكالقديسيناًنهم.و(الالهامالتبوخمنضربولكنه،حكمةعن

نفسمهطرهذلطعنمدمعنااوهبمقلايمقهونانظيقولئعاكلالاميئلرينطقولونعتالاح!نماالملائكةنازكالموجةقرارة

بأنوالت!علإفيبهذلفنانلنظرغبة!يتسعليغبينلمابملالرهذادالمعتمغلفعلقهتصدلجمعياؤ،نطوفدوىوجدتها

علىستحسالمجتمععلىرلةعلىلحضول!حنلىمقهوجتمأعيمحالاىفعهلنفسهلتبم؟لاتجتماعيقانطوفدوىالايامهـعوحدي!.

الفنتندلعملالدافعحقيقةفيوالنظرياتالاراءهذمثلبشبمءلأثيرالجيوسىلسلمىالحالمالنبعمنالعودة

فيرلميديلسرحدتي!قيبلصئةنبكم!ىتلكتهـععفلنختطحدسمنظرفيلملفقيففط.معلوفشفيقمهرجانعبخماك

سعوجدو3لثمعوورقوئ!دجمبمالدوديفردنفسيقظرمعلعدمايعدمحذلفنهبم.هندبردئععلاقىلن\،العيسىسليمانعربيةقصائد

وقعئاقعيلحانمطاهدبتياقثلال!سريانيلعإ؟خالمملألدآسةلائمولسجىبذنماط*حطإلمعلنجهالصبورعبدصلاحبلاديفيالناس

طإدندائيحلالدبئدكاششعمدةنق!ضتحمللفن،بالطبيمةفىدكائماسدفاثودبشردبمومزمثلحجازيالمعطيعبداحمدقلببلامدينة

البدائيةالنزعةكانت،اجتماعيافناالبدائيهـلفنكانمحيث.نفسهر
ف!كا*!لي!8أدهولأزداو

العإيملا-سىخائفافرديافناالحديثة30

)5((،0وكموضاءصدكاالا14
32ب0محا-تب!و

.2-صر،المفمنقىالواقعية:فنكلئحنينصدئي)5(
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،!مم!سص4ص"..الكثي!رةالاتصالحلقاتتحددأنيمكنالتي.اـلتفصيلاتاكرما

الضيقالنحثهذا/نطالىلهلايتسغبما..النفسومحلمالجمالعلمبئ

:كتا!عنولايا!ضءحدفي!ربحثمنعلىينطويبطالجمالعامانذ4شكمالالكنبةالحدود
.كثيراوسيفدتلوفىكممليةالفنيوالتطلعخلقممعمليةالفنيللابداع

بل،العبافرةالافرادسةبدطالمتمةجوانبهفيالنذ!علمنطادمن

لقدحى،المريضالنردمنالسويالفردبدراسةالمهتبةحى

اسردبرث5111!ؤص"اسراساتهذ.خأفيا.انيمدلماًلاخرلىالناحية.ومن.العلس
العجريبم!سوىالىالحماليهالسيكلوجيةالدراساتمدءوصلت

قدلهاميداناالجماليةالابحاثمنوتتخذ.اتخنىالشالسي!لوجية

41ؤطاسلمكللدكؤر.السواءعدىإدفنيالتطبيقوفيالفنفلفةفيت!سجميب!درقامت
..اثيرولفرتوعمقت،والنقدالتئودلاسسالنظريفهفناعمقتفقد

سلولهفياسننكشافهاويستطيعيجر؟الفناناصبحاليالابعادواكثر

!هلهله-بأشياءانطباعاتهوكذلك،وتعقمماتنوعهامعوعواطفودوافعهالافسان

اـلخارجي0العالم

شيءبالكتلوهذاالمؤلفهذامثلوجودان"+فياد-ولالواجمنالضينلبعضبالنسبة.0النفسعدميكلنفد"

بة"وللرجباءالاملعلىسعثيكنثفواانلهم،لمتاجاو،ا*حنيةكل!قصرتهموشدد،بالواـقحاحساسهم

اعداداالاليسذلأتهفيالنفسعاملكن.اكشافهايسبقلمانماطا

اجمبماجم!لالكون،نفسهالفنيالعملفي-السيكلوجيةوالحقيقة،الخلقلعملية

بالقل!رةألفنونكصايةفيالنحتفناستاذ.)6(".فناذاتهافيميكانتاذاالافنيةقيمةذات

بالمعنىالعلماوخاصةبصفةالنفىعلمسواء-اًلعلمكانفاذا

*،،المتنوفىادطسويممقللواقعالفنانكليممق-عامةبصفةالوالع

ممليةبالتحديداو-الفنيالعملانعلىذلكمناثلفلا،المفنيبالممل

ء...،..بة.،فيهاالفنيالعملخالقلاداثةلا!خلعفويةتأقىلاالننيالمملخلق

العتونلمحبيتعدمرالعهوحدمهجليلعملاله"عالمومو!اتدويئفيطريقتهشكيكماوشحصيتهثقافنهتعكسهيانما

ابلعرنينيماببيهدللمكتهالكتاالغظممالكعتع!نهذايلنشمول!ميروالفخرلعركلدمياطابعاانخذ-،دهمهاردابكدماومو،العالممنيخنارماانني

م*.للعارحنحنفهمن!سقاالفهمهذاعنمنبنافنهجاءالعالملهدا-سليما

مايبدع.بواسطةالفنانفينايحدثهالذيالتغييرهو.وهطنفسهوللفنان

إيكيارحسيئتبعان"-كودويليقولكما-القياعالابلعمببةتفهمناوجوهر

با!وراهرةا!فنون!ليةفيالتمويرفناستاذ،بهالمحيطةالانالجمىبافمبةالشاعربهايقومالتيالتغييرعملية

السواء،علىوالفنيالعلمي*بداعفىجوهرهوالممليههذءورتبع

،8*الىفيقصدالنناناما،اًلمحسوسالعالمتنييرالىيقصدالعالمن5غير

بينتشابهوجورمذالهييسرو.الذي؟مجتممهابناموجدانتغيير

".الواحدالمجتمعابناءنحئاحاسي!منا

..بعيدةفنيئثر"،فةالكىابخلالمنتبينت"لقد

جمتاريخمرتابداعيةفترةاخصبعلىيعرم!+هو!رمسميرالفاهرة

."الانسان

لأ6ص.الادبنظزية:ديليكري!نيه)6(

لهنسيب

والتطبيقيعةجةالتشكيلالفنونمديو

لأالسوريللاقليمالثقافةوزارةفي

*ه*بالاسنيوفنل!

بالقاهرةدوبريهشارع-17

لنا3و،كلهممثقفيناتعوزالتيالكتبمنأنه"+

الىبصلةالفنالىيمتصمةمكتب!بارةبكجلعبرلعنف!لحل!معتدلةواسعار.ممتازقعمو

اسجيليالسلامالدثنورعكبد.نوفلفتحي:باذارة

**يه*"!عميهبمة***ب!وربهه"بمه-*!هيهه**يم!!يهه*ممه*يهه*سمء5عيح!ي
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.زناؤ!ت-.
وانهلر-جاهدا-قبلالصعودحاولمنثمليس..للمجهولي!ننغمالايدورمقطعايا

مجهولالديجوربراثنمنألافلاتيحاول

،*تدور..رحى.تشدنادوامةنهارناالرحمغياهبفييبحث

..غريبهكذاابقىالام-تطحننا،فوقنامقهورنهارناألنغمبيادرالىمخرجعن

..غ..قبوربلادنجافييطمع

اعنيهال!شمتيىسيثورانيستطيعلاءالزهورتئدلا

الر!يبولدحساسكلأ،السعولمحموالمس!ليلنلالعبيراتستقبل..وفية،كريمة..

..لالعسر

شواطيءعلىقوقعةفيارتاحلكىلاالضميرثورةمنملاذنا....لا

،البحار..لا..حرهربوعالىطامحا

والمحار،والرمال،الاعمثسابرأجاومفىلمجهولولحولدلرغاتأفتىاتحلضحمالا:بالظلم،بالقيود،بالجدرانتضيق

........؟الطمهـاحيلهبنك،لا

التيارحمه!حو-يسحممي-وانطوىالهواناستغرقهما،همومهانسيتقدفكماعشش..سمائهافيخيمدبارنا

.الاعصماروتورةالوحولاستمرأتارواحف،النواخأفاقها

اقاومك؟امالاقداراقاوم.الخذلانلراحةواستسلمت...زس.و
جراحمالمالحهمر

..ضرامبلاجمرةيا،العوبلضجةكرهتافطالقلمءلىالتامهاعز

..ندمبلاوتنطفينفسهلتضيءتندبانسىوى،تقو/لهمالديكفهلالرحمبأغوارفاقبع

..الظلاملجةفيالطلول.عدمالىتنتهىثمتولدعدممن

اشقما..ولدتقدعنكبالرغم؟الاحزانوتننتر

الانتصارهـ.؟هكذاتبقىالام!**(**

مخالبمناقوىاحسالسكزاللا%تقولانتريدصاذا

الدماراالهزيلطفلىولدتؤد.هاالعقولمعتركفي،.الاحداثزحمةفي

..للقهورنهارك،اغفيهالفشفتيلثفياضحى..الخفرةبهجفتعالمفي

.يثورانبدلا..امنيهاعزيا!ولدتمدينهكل"

ابسل-،الدارفيشمعةاضاءتفماالذهوليسوقه

يثوراحسحه.؟اجلاالكونشعابفيترامتولاأ..الحزينةالروايةمعيمضى

عادصجدلدمنعاد..يفيقوليلنا..بة؟فاقناعلى..هناسمعتهاما..الفصولتماهدمبالاهبلا

آلشعورينبضالمزمارترحيبة:يقولكأ؟"،غيرهصنعمنكاتها

.ر.الشعبىينبسنعادعتيبالرغمالغرباءوجوهفيحنىتوصدابوارهمذليل..مسرانا

،العدمعلىمنتسصراغريببينهموانتف-يتجولنحسهانهايةالىيمضي

آفاقناعاى..سمائناعلىمرفرفاالاشواكمناحراشبينتنموارلك..المهولكالقدراعماقنا

اوالاجموالقفارالجبالعلىالاصراررحلتكفييحدوكالمدينهنهاية

القلمم،الىأزفها..يافرحةأالاقدارتعاندانيدعوكالذيفماتقولانتريدماذا

للسفينه،الربانبعودةالصادعداوةمنترجوهايذيوهاالهزيلطفل!مايا

الحزينة.للصدينةالحياةبعودةوالصبار؟العقولمعتركفي،الاحداثزحمةفي

هدهسواكطائرالف..عليكهون

عبلطلهحسنالحساني..قبل"الصراع،*
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-ءإفر!مانرامهفيلرتجمعطاوط-ع..

فيابص!وصغصئهدسها

ذلك،فينساعم!اكلناوكنا،الغداءطعاماًمياًعدتحنى،ساهمةنظراتنتبادل،والارضالسماءبنمملقةقلوبناكانت

محبةانبل،لأعجيببتقاربنحسجعلظيجمعناكانالني-فالشعور،بحرفينطقانيخشمناكل.بالمعانيمشحونةولكنها

ابتساماتناانحى،جميعاعليناتسيطركانتداخلية،ثقيلابنايمراليوموكان.ينبغيممااًكريتكلملئلا

عنمجموعةانناتصورتبحيث،والانسانيةارقةمناصيحتفيتدفع،مفاجئة،جىيدةاحداثاساعةكلفييجرجر،بطينا

وكلما،هادنةنطراتنتباثلوكنا،المائدةحولوجلسنا.امرئكة.بحرالىتهنح!ى،ساخنبدمعروقنا

الاكلفيوانهمك،اضلىوحدتني،اخىلعينيعيناىالتقت.
....لا....تكادلا،حائرةنظراما:وتؤنراصمتااكمرنااحتيوكالت
مومعنااناحسوكنت.طي!عياالموانمحاو،عنيفهلفةي!كا...

........بطنهافيتحمل،جميعاالبيتغرفتلرع،مكانقيتستعر

قلمييدماكاىكاي!ميطرذ!عليعالح!سهررلتكلففاىاضحالهدلمام!حفدالكنخ!يدحولفيهانجتمعكناالتبمواللحظات.المععرمجهيلجنينا

،حرةتزدادبدأتقدنظراتهاكانت.تهتمفئرلمولكنها،لذلكنفوسنافيتيعث،كئيبةلحظاتكانت،الاخيارنسمعالراديو

.-...ء..يدءفنمتد،الموقفينقذاـ!تجعل،بلبلةعقولناوفي،حرة

لتبعتيفر!اختيهوكمااننيم!لوالديوبثمهم!هاالمائمهجمل،فلعلكننيفاشي!تمنهروباأك!رهموكنت.الجمعوينفض،الراديووتغلق،ثايتة

وكان.بالرسيالتصقتاننيلوكمساو)حسست،ذلكفيفيمخيتيوتبدا،خلفيواغلقها،حجرقيفادخل،المواقفهذه

والايديالفمحركةسوىاسمعاعدولم،علينااطققدارم!تاننيمح!.وروملاربما،سعيمةلحياةشإحبةصوررسم

........نفسميولكن،البيتوافالرملابسبيفارت،ايضانفسيمناهرب

والحياه.المعسمنحالياجا!ارلينهاوكان،الاطبالىميوالملاعض.لناا!بر!ورار!قىفيبالجلوسقففى،عنهالبعدفيتطاوعنيلا

:مليشاناثصمقتاختياًميحنانكاطانت.ت!رلىدتلنظرقطعلابطرغرئب،متعارفينجميعاالروادكان،غريباالمقهىهذافيالجووكأن

..الراديو!اشع-.منننطلقكانتالتي-الاخبارولكن،بينهمبالغربةإحسفكنت

حماسمبنفس،معهماشترلرتجعلنيسواخرىساعةبئالراريو

واتجهت،الكرسيفازحت،ذلكعلىيعلقلماحداولكنفييبعثشيءيكنولم،القلبمنتخرجاحاديثفي،وقوتهم

،ادستعسريةموسيقىمئهفانيعثت،وفتحتهالراديوالىهذءتفعلماقدر،اًلمشرقةوالابتسامة،الحقةبالفرحة،نفوسنا

الىوعدت،مشمودةاعصابالىوتحيلني6عظاميتخترئبهاوعادت"ةالمذيعبهيلقيبيانكلنهايةفيالعذفيالجملة

،لشيءيلىيرامدفلم،انعدمتقدللاكلشهيتيوكانت،مكانياندفعتجملنيالجملةهذهوكانت."سالمةطائراتناجميع

مالك؟..!كلقانلةالميفنظرت،ذلكاختيولاحظتفيثرجاتاربعاوثلاتكلفاصعد،البيتنحومسرعا

اليفغيل،اراريوفي.نمويزاًبتما"لموسيقىوكأنت،البابيقنححتىالجرسعلىضاغطةيديوتظل،واحدةقفزة

نافوخيعلىتهوكي،مجهولةشياطنوان،را!نستخترىانها:اختياماماقفحى،احدالىمننفتغر،الجميعفاخرفى

ولكن،واغلقهنحوهاندفعبانوهممت،حديدمنبمطارق؟الاخبارسممتي-

انقطع،قدالكهربائيالتيارانلوكماصاةتوقفتالموسيقى....لاس

صوتانطلق،مفاجئةوكقننلة،الراديوعلىالعيونفتصلنتشالمةطائراتناجميععادت-

."والبحريةالحربيةوزارةمنبيان":مميقاصلباحارا،3المذتنطقلاولكنها،شفضيهاوضيعةابتسامةوتنر،هيناهافثرر

مماشيناافهمولم.فمهمنتتوالىالبيان!ماتواهلت.بث!ي

شيء،العسكرية"لناطقهنكان"لبيانلانربما،يقولولثنني،يقتلنييكادبل،يغيظيالعجعبالاستسلامهذاكان

انخفضصوتهولكن،ابتقليديةالايضرةجملتهضنينامابق!رصنينالا،عليهاعينيتقعفكلما،ال!مفيمعهااقسوانالستطيعاكنلمم

(،..واحدةطائرةالممركةهتجبفيفقشاوقد":يقولوعو!اةالطفلهذاحاملةفاتعودها،يتحركنفسيفيدفئبشيءاحس

ولم.العسكريةالموسيقىبعمماعادتصمتفتىةومضتهـركانمنركنفيمنزوية،مطرقة،ترضعه،فراعيهابين

اخلتفقدهياما،اخنيعلىعيونناوجممت،منااحديتصءوانا،امامهامن*نسحابالىفاضطر.دائماصافنة،بيتنا

ولاحظت،بحرفتنبس.اندون،واحداواحطعلينانظراتهاتنقل.اصلماذهاـسيلا

شفتيها.لطختقدعيتةوزرقة،لونهاصبغتقدصفرةان
عال!هفولىيق!،جناراماردا،اللحظاتهذءفي،ابيارىوكنت

لااريد،تهتزشقنىعلىواصماتاليهفالجا،جميعالروسنا

..جداماهر،ماهرنه0.5!سيعودخما..سيعود،سماعيفيرغبةمنهفاحى،بعراحةكثرةاشياءاقولان

.ـابصوتفارد،نفسيتخنرقانالقويتينالسمليتينعينيهولكل

!قت...بشهكجبلمكاولكنهااد!ررر:ابيفينبي"فا!ز!ئراتناجمي!عادت":خامت

الكيرالمجهودولا!ت،منعتهافصةومن،تت!لماناميوهت.بيدءاتىالجريدةقرام!ويستانف،-هينيههلىالنظارةيضعء

ترفبميدماوامتدن،اليطمفيتنفجرلاكي،ثبنلهالني،الظهربعداًلثانيةحواليالساهةكانت،الرابعاليوموفي
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3،ءىضه!هءهههههههههههمميالجومنشخلميانبذلكمحاولين،جميعافشاركناها،ا!طباق

نا.!يردوكانه،بطبيعيةيتصرف.اًنابيواراد.بنااحاطاًلذي

رزوسنافييدور!اشيئاان،اًحتيالاخصوعلى،لنايوحي

.*ءالآ!بدتالصنعةرنة،ولكنثابتعالبصوت،دقالفيهيفكنافحةيعع
---.بسرعةالقهوةلنااعملوا-

اميوبدأت،القعادحجرةفيالمقهوةصينيةحولواجتمعنا

عمناهاوظلت،لاثسبال!مجياورمقعدعلىاختيوجلست،تصبها

افض!ئىلشؤؤلىجمه،محئهةسئلمونملامحهاهلىبداوور،اليناتلتفتولابالمسماءمعلقتش

موضوعااجداًناحاولوكنت.كيربيأسفيهادسستاللامبالاة

.فيوتالتنف!و"علىحىالمرءيساعديكنلمأالفاالجوولكن،لملحديت

!333-ءررهز1333؟-عممى،كثررةمعانيخلفهاتحملجامتنظرات،وابياناتبادلتوقد

ابيوجهفيولمحت.للاخربهايصرحاتاحدنايستطيعلا

هذءولكن،الانقبلموجوثةكانتانهابدلا،الغضونبعض

الادارةاميقممتوحينما.حزبنامعنيلهااًجداتسالاولىالمرةهي

فانسكبترتعشديممامنهاتناولته،لاختيالقهرةفنجان

لا..م..!ا،الفنجانمنترمشفوهيفيهااحدقواخنت،انطبقفي-بعضه

سمرابنايسه،احميقاالخند!راس-صر-!رعانفاسهاعلىتيمواتعبوهثعات،متنفخةكانت،بطنهاوغملت

امامي،تتجسماخشاهااقىالصوروبسات.تتروروهيبوضوح

وهياختيوجهنسيتالاربع!ةإلايامهذهفياننبموتذكرت

ا!شنراكاتز!جهاليوبدا.ابتسامةظلولولحليهرايتلووتمنيت،تضحك
القناب!،ميبوابلالاعداءعلىيلقي،طائرتههلىيسيطر،عملدفا

لا،الجوفيوتصررته،مطفعهممنبارعةمهارةفيو*سوغ

را.تدفعه،ومصبيةمقليةيقظةفيهووانما،منا"حدفييفكر
ليرها؟.وسر-لبنانفيعلىبالظهودابتسامةوهمت،الاعطمهزيمةضرورةالى،بحمالي

استرليناىالخارت:كأ-كانفي..لها،،فأمسكتجريدة.بجانبي.ولمحتا!بتسمهي.الاخرلى.س
لس!-مدرجهيعصلا!اىوادسس!سسطعلمولد!ا،سد!

دولارات6اوحرفايعلممعقليولكئ،صفحاتهافيالنظرافلبواختت

واذحااصابميبييتكسروعوور!اصوتوكلان.واحدا

دولأرات01ةوااميرفي،اخنيعلىعينايوجمدت.بجانبيوالقيتهافطويتها،وههليا

هذامنا.نخلعيانا!يدكنت،المقىفيلاجلساخرجاًنوفكرت

ر.رالا.13الار!جنكتينفيفيشديدةبرغيةوشعرت،تطاوعىلمافداًميولكئ،اليو

فيجميعانفنىانامكننالووتمنيت،جمشابهمالالتصالى

حاولمتكلماوكنت.الموترةالمواقفهذ.فتنتهي،واحدجشد

!عارل!ما،مأص-..الءأ:الرلسمجةالاثتراكاتميالغضونبم!وقدميرفااجده،ابيمعالنظراتباللاًن

بوضوح.وجهه

مقدماالاشتراكقيمةتدفعهو.تصيحوهيالحجرةمنخارجةاختياندفعت،وفجاة

..رجبه..رجع

بريديمةاًومصرفيةحوهلة.ذلكبعدحمثبمامنااحديشعرولم،ءشينانغهمولم

.الشارعالىننظرونحئ،الشرفةفيمتجمعينانفسناوجشا

،البابوفتح.ابيتب!امامواقفةالصغررةعربخنهكانت

،سمرةازدادقدوجيكات.الينارأ!سهورفع،منهاوخرج

لاهـ!ات،كبتسموكان،التعراشعثالطائرةم!بسررلدي،طالتوتقئه

بيعه.لنا!قي

الادارةمعلثأنهايتفقهزاكلمفى،جميعاعانقناكيفولا،صعدكيفهـلدكيولا
اقدامهوصوت،الشقهب!نحوانطلقنا:معدوتلوانفي

الكلماتدانطلقت.منامقتربةالسلمبدرجاتتصتكالثابتة

كيفيعرففلمهواما.واحدوقتفيجميعاافىاهنامق

..-وجلس.يبتسموعوبينناالبصرينقلكلن،هدضءمنهايجيب
الىالمراس!لاحه

لو.فاعدتاواخنياميواًن!فصت...ياكلانوطلبدجليهدمدالكئبةكللى

123؟.بصبروت،ب1*دهـ-لةفييرىوه!اتامد5كنت،يتناودهكانوحن.صاماله
كحنقني.عارحةالكلوفصة،عيني

صهي!النصرابومصطفىاماهرة
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يمصرم.1فاه.-س"!يي!يرء-.1".

.خنشو!-ءضضءصشصشص!صلأ!!ورءص!-ء

!!!*--.-

ميبمخبلفنثشكمهـ؟!االفرتج!بييدنهدمنفلمآلمبثهـضحيوجولخببسهامنلحدليةالتالمديمهكلفئاه

اعليشمث!هناكوهل".الحريةاجلمنامبهيحسونوهم.لاالوطناكور!ااوالمعدبابومحمدبقليم

ولفى،الحريةيقولونأانجلهمننبذلهاانيمكنخىذاتهاالحياةمنص128-ببروت،الادابرارمنشورات

معهانفقدالحياةنفقدوحنالعياةحاجاتاحدىانهاأالحريةهيما

اـلاخرينفانالاخريناجلمنالحريةقالواوان"الحريةالىحاجتناهذهخلالعامهذاظهرتاقياًلقصصيةالمجموعاتببنمن

يحتاجحينالابهميحسلاوهواليهيحتاجونحينالابهيحسونلابهارحبفقد،وشهيرابارزايكنلموانوثابتامسعتقرامكاناالمجمومة

أالاخرونليحتاجهمنهسيبقىماذا،الانسانيموتوحن.اليهمهناانيبدواذ،ترجببكلجديرةوهي،الجادينالمثقفينحمهور

المغرقةوالذاتيةالافكار-ؤاصطراعالجدلمنالخوهذااًراًيتالقصةكتاببينوصرهيقفاصيلاوقصاصاهائلةفصصيةطاقة

التيبالفرةال!تبمنهويخرجفيهيمتعن.موقفالىهذايحتاج-ليىولكن،الكاتببهيحتفلالذيالعربي(سلوبهفيعندناالقعبية

الكاتبويرقدم-اًلفي"ةالمتناقضاتهذهبهويحل،يقررهاانيربداختيارعلىترنكزفنيةمتطورةصورةبلاًلانشائيهاًللفظيةالصورةفي

قصةبطل"سيعببشها"التيالحية"لتجربةخلالمنهذاعلىإجابتهانالىاصببانايسمواسلوبهيجعلمماالجميلةالصورةوتعرضاللفظ

الصحفيالمراسلمحمودبذهنيدوركانماذلكاناذ."الاخرين"اتبيرفيالاقتصادعلىطيبةبق!رةكذلكويمتازشمريا،اسلوباي!إن

انىالمشكلةهذهعلىاجابةمنيمويعرفالفدائيئليقابلذهبحينهيالتيالايحانيةالسمةيفقديجعلهمماجدليةعقليةبصورةوألتربهبز

مسذاكانا؟،شعيءاجلمنبحيان!3الناسيضحيلماذا،تح!ه"الاخرون"قصتهفيواضحوهذا،احياناالادبيالاسلوبطاصية

يعتههـولكنه،قوبميبشكلالمشكلةهذءاثارةفينجحقدوالكاتبأ!الشءالكاتبإلجو!يمتازوكذلك."الموتمعتجربة"قصةفياقلوبشكل

ناجحمقالكاتبيشاءلهقدالذيوالنظريالفلسفيالتسا؟لعلىويببه؟ورولانإرإبماذايعرففهو،قصصهبناءفيالظاهرالضخم

ضخمةفلسفيةمش!لةبطبيعتهاوهلمشكلة،القضيةهذءلمثلبهيعرضكلثصءوضعتءننطوراًهندسيابناءقصتهمنيجعلإنهحتىنجشدة

اًلقصةشنعتملومل،القصيرةقصتهفياًلكاتبسيحلهاكيفترىمنيبثهاناًلكاتبيريدماوالىاليهيؤدكيماالىانتباهوأبمقدارفيه

المشهـلةعذهعلملأج،انركيزعلىالكاتبمق!رةكانتمهما،القصرةلموضوعاتهداختيارهايضايمتازوالكاتب،فكرةمنويعرضهنظروجهة

الداخليةالمعاركلهذءحداليضعالفدائيينمحمودقابل؟العريضةالجزئياتهذ.وعرضعنهايبرالتيالتجربةلجزئياتملاحظتهودقة

بأنهيحسدكان"جوابالهايعرلىعله،وتورقهنفسهفيتدورانيالكاتباًسلوبانيلاحظولكن.فرتهعنيكشفالذيالنحوعلى

ثيمء،بهايقومونالتيالاعمالتلكوراءشءهناكيكو!انبدلاالاوقاتالىراجعوهذا،ال!صبعفصصهفيالمعالجةفيوطريقته

."نفسهابالحياةاًحساسميفوىالضمسنبلغاًلتيقصصه(لمقلالقصاصفيهاكباًلتياكتباعقه

اننيالاس!علىلناسيقدمها!يللجوابيمهدبهذاوالكاتببينهائلةةروقايلاحظالطويلةاهـةامذ.فى،خلال،الافلهلىسنوات

البسي!حسنالفدانيمحمودوصادفىأنجحهلترىولكناثارهافي"قصةوهيقصةواخرالاخرينقصةوهيالمجموهةفيقصةاول

وذات،ومبهالمعلممنوهرياالجنةدخولفياملاتطوعالذيالثرثاريجاداًوي!،هـفينفسهيطورالمدةهذهخكلوالثاتب،"الطابور

يرانهاعليهماواطلقتانجليزيةجيبسيارةفابلتهمايسرانوهفايوم.وتروبهدوءطاقاتهويتكشف،التعبرفيالمتميزالخاصطريقه

يحسبداًثممعمودمشاعروتجممت،الناراطلاقحسنوبادنهاالقصةتناولفياتجاهاتثلاثةلمجموعةاهذءفينجدانويمكننالا

ليسحسنكانيدىوبداهائلاانقلابامشاعرءوعانت":بالخوففيومنها،والتناولالمعالجةفيمتميزمنحىعنيكشفمنهاكل

اصيبئم"م!تهقطعةكانهيحسوانما،عنهمنفصلااخرشخصاجمهوربترحيبجديرةقصصيةطاقةهنابانتنبىهوتطورهانموها

كيفيدهـيولا"الرصاصويطلقالبندقيةيلخذنذمهوبرجدحسنعنالمنانيجهدهالشابالكاتبواصلانطيوماستتفجرالمثقفين

اللصةهذ.وفي"سيموتانهوايقن*خرهوواصبذلكاحسبعضاًلقاءيمكنوخىالحديثةالعربيةالقصةفياصيلجديدمنى

انحسنواحيحيالانولكنه،تسيون*خروهوماتق!دحنرأى.فيالمجموعةالثلاثة*تجاماتهذهتناوليحسنالمنحىهذاعلىالضوء

وانهلهواهطاهاتقدمالنيوهواللضاتمنالقعرهذامئحهالئبهاهوو!يطرةالتاملمرحلة"الموتمعتجربة"و"الاخرين"قصةتمثل

مذءقبليعثيلمانهقسوةفيوالرك"للاخرينالحياةيعطييلاخرهولا"الفكرة"هوعندهالبارزوالثهيءاملالبئمنعلىالفرة

رحطمتالرصامماتانطلقتوحينقوقعةفييعيثىكانبلاللحظاتحولوتأملاتهافكارءلعرضفرمة*امامهالحدثوليس،"هـلحبن"

وتئوب،،فيهاوتفنىحياتهمتعانقبحياته،بلاخرينيحسبداالقوقعةالمشكلةهذ.تؤرقهالذيوالطتب،وقسؤتهماوالتضحيةالموتمشكة

معوالمتعدفة"لشاعزيةالاجابةبهذءيقولانالكلالبرريدماذافيقصة،العامةالمشكلةهذءيدرسباناجةالسلىمنليسفيهاويفر

الوبتنفسفيالتجمدغايةللانسانوالمجمع!التعاطفكلالانسانحولهماتبورالبمالافكارمنفكرةيقتطعولكنه،صغرتينفصتيناو
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حق!انهلهلتقولمرةاوللقيتهكمامصالفةتلقاهانتودوكانتتملكلانسييلاوالواقعيةالطبيعيةالخوفلمشاعرتجعللمانها.حتى

وطربفطريضميفنرلى:ميغازلونهاثسبانالطريقفيويقابلها"تافهدسهنافالشخصياتهداءندثناولكئ،الموقفهلافينفسهعليه

ايمطوبالمصادفة.وحمماالمصادفة،،جمعهمللبئ5هوومدءالطريق"يقولانير،!هل؟إقولانالكاتبيريدماذا،افكارءاماتبيلبسها

تغري.تكادانهاتحسوهيالسيئما1وتغادر.اـلسينمأفيشابإغازلهاخيالبباشيناكانتمحمودذرفيثارتالتبى*سذلةهذهكلانلئا

مراهنةصغرةفاةلمشا!رتصويرهيحيثمنصادقةوالقصةهذهوان،معركةفيالفعلياشتباكهاماموذابتبخرواقغييخر

العابرةوصفتهاوسطحيتهاعرالمشطوزيفاًلمدينةفيالحياةبقسوةتحسالكاتبقصد!تاكانلو؟الواقععن*نعزالوليدةالالي!ستالاسئلة

القصةولكن،وعنفهاابشاعربحدةتمتازالتيهيوحمعاالمصارفةدانالىيضطرمحمودجعللانه،هعالميناو.نفسهعلىيضمحكبللكلكان

التلمينةهذهشنخصيةلناتعرضقصةتقنعنا-.بانو،انفيثماماتفشل.انالا-مبررء!وبشكلوبسرعةنفسهمقدفاعاالمعركههذهخوض

الوصفاولمشاعرامنمجمومةهيبلالفاشلحبهاحادثةضلمن-ف!ةانقلبتقدالتامليالباردالمنطقصاحبمحمودشخصيةمحون

الحادثة0لهذهنتيجةالقناةنفسفياذطبمت"لتيللاحاسيسلدقيقاالاخرينيهبكذلكوهوالحياةمنلصاتوهبهحسئانيعركجمله

فيللقناة"نموذجاالفتاةهذءاعتباريمكنهلاخرىناحيةومنتسا؟لاتكلبسرعةالكاتبواًنجنلع!موتهساعةهذااثرك!المحياة

بطهبممنطبعةالاخرىهيمحونانبدلاالمدينةفيالفتاةافى؟"المدينةفجأةوفقد،تفارقهولاممهتعيشكانت"فنبموشكوكهالسابقةمحمود

فلمهـ14...العلاقاتصلابةوع!م"لوقتيالجوارمنوميزاتهاالمدينة/والرد،ارادماتفليكالكاتبمااراًدههذا،يلانانيةالبالغةشخصيته

يزعمقد،كلهذلكازاءالمنيفةالمرارةهذه"المدينةفتاة"تحسعليهيبدومحمودوقفهاًلذيالعمرالموقفمنابرازهالكلاقبشاءالذيم

كح!ألةطلجهاوانما،كئموذجالمدينةفيفتاةيعالمعلمانهالمؤلفإضوربارعاتلليفياعملاممانتلوكماتثموالقصةجعلمما،الافتعال

خلفيةعن*فلعلىلنايلمحإنعليهيتحتمكانققدثمومن،فردية؟لحياةالاحساسخلقكللىالمقدرةوافقدهاالمؤلضثمنفيتىومشكة

اًليويخيل،الاحاسيسهذ.مثلفيتميشتجع!االتيالقناةهذه.فنبمعملجمه*ولىالسممةموالذي

الريقيضالقناةومتاثراـبعقببةمتصوراالالصههذءكتبقدالهـاتبانان"لا؟منهاموةفنانحددانيمكنناهلهذءالموتوتجربة

فهطالكالبعليهااـسقطوقد،المجموعةفيمااًو.اًءللمنالقصهوهذءعنحتىتعجزفيءكلوتتعددالتجربةداخلمنتنبعثوالافكارالمشاعر

بشكلويصورءالطتبيمركهاللبههألاحسماسمنا،بالريفواحساسهقصصمناخرىقصةفيالكاتبعالجهماوفيا"بهنعدسان

بسيطبشكلتصورالتي"نبيلمملكة"قصةفيكمارثقيقصادلىتجربةمع"قصة،الئلائيالممواًنااثناءالباسلشعيناابداهاالتيالمقا،مة

فيالريفالصادفةالانسانيةالعلاقاتطبيعة،وموعمركرولكنهوسريعمنتخض!مشخصيةاتحرىالذيالضحولالكاتبفيهايصور"الموت

البسيطالجرائدبائعاشواىترسموهبم،برألفهطيبهمنيسودماومابرمممبلمباشربشكلذاتهاالتجربلابصفولم،الموتمعتجربةقبل

.-ولثرياوللقرويينللصيةحبه-عليهيعيشالذث!الطاهروحبهالذي*سناًلصغرالطفلخلالمنثمصديقهموتخلالمنالاحساس

الخارجيالوصفعلىفائقةومقددةجمالمنمافيهاعلىالقصةوهذءواست.رطر/حافيهدر؟دكانالذىالدكانفيالطعاماليهينقلكان

معومتسقمئسحمبعشكلبالش!خصيةالمحيطو*طارالجوورسموانجبهالطفله!اخلالومن،اخيهموتبعدحتىالطعاماليهيئقل

ورائعطبيعيبشكلواًنسانيتهاالشعبيةالمقاومةبصلابةكحس

وجودهم،بمجردنشعرلاقدكب!يناًناساحياتنافيانوتذكرت"

وارررر"بهجديراعنىإبمننسبكيفرصةبئتظرالذياًلوجودهذاً

*!اب!ارمنشوراتمن،الانسانذلكمخلوومنلهيا"،ضخمةقوى*نسانداخلفيان

وتجلى"،والمواقفالاحداثبعضكلالمن)ـلااـلكامئةقواءيثنشفلا

كائ!نا"،سعيدبورمدإنة،4يخةللمدالبطلتصويرفيالتحولهذا

قياليفىارينموار-النواًفذخلف،مكانكلفيفجأةظهركانن،(لمدينةشوارعيم!ضخما

يوجدكانا!يفهامنمكانكلفي،المهممةالييوتبقاياوراءالمواًربة

مكتبةلكلزينه."شاسةفيلاعداءتق!!لفراعالضمخمامالنلهذا

لافلسفة،اكفلسفالمل!لي*تجاءامذاامتدادالقصةفهذ؟

حعمنوهذا،خلالهامنافكارءيبثانالكاتبيريدالتيالاحداثكسايرها

يشعرد-تىفائقةمهارةالىيحتاجالقصةكابةفيالثمنيالمنحي

.لق03..قبانيقىارقعائدوينفعلالافكادهذهيحسالكالباناليكويخيلبالحياةبالاحساس

ولعيب،فقطعنهاللتعيروسيلتهيلاحداثمنيجعلانو-سيدبها

ل.ق003اء)السمررقللت،*حداثمننابعكشيءالتاملاتاظهارعلىالمقدرةعدمهنااًمأتب

الكالباتجاءعنينموهذا،حولهامركبةو*فكارباهتةفلاحدأى

ل.ق03.نهصدطغولةوالخارج،الداخلمنمستقري!عندهفالشخصبباى،القصةتناولهفي

الكاتبشخصيةتحعدالتنالعناعراحدوهذاالداخلفيلماة2مر

.لق001سامبانحوعلىالقصةكتابةوهو،نحو.يتطورالليأتجاههعنوتئبىء

قصة،النفسيةاـلقصةفيمتميزأجديدأأتجاهايكونأنمنيقرب

.لى025ليانت0،،الطابورفي"قصتهفيكلاهروهذاالو!تياد

فيفتاة"قصتيهفيفيتضحأماتبلدىالثايالمنحىأما

رسمفيالكالبصارةتتجلىففيهما،"نبيلممدةو""المدينة

*ئل!لاروالمشاعرالخارجيالجوبينالألسجاموخلقوتصو-سها8*لفعيلات

123،فيفتاة."الاولىالقصةاما.الثانيةالقصةفيوخاصة"لداخلية
ب0عي-وء

انهرويبلرحبهافيفشلتتلميذة-مراهقةفتا6ثصويرفهي،هالمديئة

ولكن،العربةفيالمصادفةبهجممتهاثلميذااحنت،*ولحبهاكالط

صسعىيودعهااند،نئ!ب،يمدولم*جازةفيبلدتهالىساقر"التلميذ
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.(1.عنتكشفالفنيةالطاقاتهذءبكلالقصةهذه-الداخليةالمهاهر
لل!دياحركلالاالحياةمنيرىلاف!وشنتان"طيبنه"اوالكاتب!!ذاجة

الرشىل!وسفقصعىمجموعةكأنكلالبريءالحب،بالحببفيضونوالناس،طاعرشءوكلبميل

شنت.انسذاجةاوحلوةرومانسيةنزعة،مسة

علاقةلهاليستالتاليةالدراسةيهااستهلالتياللألممةهذهفيو""المقبرةحارس"فصتبهفي!جلىالثالثالمنحىاما

ظاهرةالنفىفياثارتهاحقكلمةهي!انما،المنقوديال!ابمبالنرةالبناءحيثمنعملاحسنهيالمقبرةحارسقصةولعل."الطابور

والفنانيئ:الغنيةبالاعمالاضرتربماظاهرة"الاياملعذ.فيخطبرةحيبشكلموسومةاًلعالعبدفشخصية،المجموعةفيالمتكاملالفني

نقدالى،وا،علقين،والصحفيين،النقادونجبر،النقادمسارعةوهيالبرامةوتتجلى،طبيبمبشكللهومهياممهدو،الحدثوتطورحركةفيه

صمورها.فوراًلاربيةالاعمالبشكل"الهـفن"سرفةوهوالفظيعالحثثهذاتصويرفيالفائقة

مسسثلةليست،وبديهيامعروهايكونانبجبكما،والمسألةلمالذياًلفقيروالريىاًلطيباًلرجلاًلعالعبدشخصيةمعيتنالب

عنالحديثالىيسارعانالصحفيادالمعلقيشرفولن،سنالىوكانبدابل،وطبيميتلقائيالمملهذاانبلابحيثقطيسرو

يشرفه-ممالشى.الكتابهذاعن"الاخرونا،يكتباًنفبلنمنابوا!فان،ممزقةاًولاد.وثياببردفالدنيا،لهتمهدالظروهـجميعا

بعدربما)الكنابنىرفوريكنبان-لهيصفقوتالاخرينيجعلاو،دمنهوالاحتماءوالمطرالمقبرةمدخلميارواواللنب،الغالية/*ثة

.،!ئلباييمظهور.منيجعلبحيمهومرتبدقيقبشكلالقصةلنايافيمنثورهذاكل

اًهديتاًدبيةاعمالنقدالصحففينقرأاناحيانايحمثبلومع.دفعاوالطثيعيةبلالبشريةالظروفاليهتدفعشيناال!مرقة

النقدنقراوبذلك!السوىالىنزولهاقبلالمعلقاوللصحفيكدلكالقصةفيوالجميل،للميتالداخليالكفنالعالعبدتردهذا

!الكنابيظهرانقبلالنقدنقراً،الكتابعنفكرةايةلديناوليستداًرالذيالكاشفوالحوارالقصةنهايةفيللموكبالكاتبكصوير

،الفاريموقفتجددانهافييتمثلوضررها.خطيرةمأساةانها.القصةنهايةفيالقريةحواديفيالئسوةبين

ضدءاوالكناببجانبيقففهو،ينفسهيقراًهانفبلالكتابمنالقصاء!الكاتبمقمرةتتجلىففيها"الطابورفي"قصةاما

.(1)جداواعيافارئاكاناذاالااًللهغ،سلفالتجديدالطابورمنموقفهمنالكاتباتغذفقد،معاآنفيوفشلها

الجريفيانفسهموالمعلقونالصحفيونيتعبلماذا:اتساملاننيتقفاتناالشخصياتلناويعرضالعالمعلىمنهايطلنافذة،بطافته

سبق"مسألةايضاهناالمسالةوهل؟صدورءفودكتابنقدوراءشخصلكلبدفلاطابورهناكدامفما"،ايضاويتفنسفالطابورفي

الاحيانبعضفياضطراراذلكالىيضطرونانهماعرلىاناأ"صحفيفلاسيتحركالطابورداموماالاقلعلىواًحدظمرةالاخيريكونانفيه

ميادينكافةفي،الا"!اًثتيار،التيارتلاحقانابداتريدفالصحيفةاف"اثكها،تابععملالتدخينو""الاولمالحظةساكونائنيبد

نااذنلاب!،الميادينهذهبينمنالكتبوقنيف،الانسانيالنشاطفيننهمنحيناونقرأحنندخنفنحن،اخرعملايصحبالعادة

ومحررالصحيفةالناساثهموالا"فدن"كتابعن،"!ن"يكتب...،(ماممل

بحسن-الناقديشرعوهكذا."نومةسابعفي"بانهماالصحيفةالذاًتيةللمشاعروعرضداخليحوارمنفيهابماالقصةوهذه

.واندفاعحماسمناوئمابكلالكتابنقدفي-الغالبفينجبةان5،افكادمعوانطلقالضارمالتنظيماثارمناًلكاتبتحررلويمكنكان

فيالمشروعاًلموحيدوالاجراه،الاطلا!علىمشروعغيراًجراءانهلحظهاًختارالكاتبوانخاصة..بةالوعيتيارلقصةطيبامثلامون

ةالانجليز!اللغةفيمايسمىالصحيفةفياـلكاتبيكتبانالحالةهذهلقطاتيننقطوكانخصببشكلتستغلانيمكنكانانيالطابور

تقدبآمجرد!و،النقدعنتمامايختلفوهوهـ"7*هـأباداحدهماحملصبيانيخوجكان،المشردينطابورففي"الايحاءبالغة

نا،جداعامةبصسورةبالموضوعوتعريف،القراءالىللكنابهـديم!بمزلىمربوطةالمعمولالصبيسا!وتدلتكتفيهفود*خر

يقراوالمالذينالقراءالىالاحياناكثرفيموجهةهـ"7*هـأاذولقطة،"الطابورببقيةليلحقالصبيوهرول،دمببقاياملطخلثوب

،داًعبلاالتعمقتحاولولا،احثاما+لصدرفهيولذلك،بعدالنعىموضوعيحوارخلالمنشخصيتهالكاتبعرضالذيالمزواج"لابلهل!

فيبراعة.وتجيدهالمفواضعثورهاتعرفوانما-التفلسفتحاولولاالكاتبلناقدمماذ!ولكت...الكالبلدىمسرحيةطاقةعنمشف

كأسةبعد537أاهـا"هء؟هـ3!بريسمكوتاورفيلأكدهماوهذاتؤلفلامتناثرةوملاحظاتلقطاتالالضيءلا؟هذهائطابورتجربةيي

الافريكية،الصحفكبرياتاحدىفيالكنبعرضفي.طوالاعوام.والتصويرالعرضفيالكاتببراعةعلى*كروولابملا

اربعبمعطالكنبيعرضكانالذيوهو،تايمزالنيويور!وهيلدببما"النجاابوالمعاطبمابومحمد"اًلشابالقصاصان

اسبوء.كلمراتالهشاعروثصويرالداخلمنالشخعبباتاستقراءعلىمقدرةمق

عنتقالسطحيةكيمةاشياءعنمسئولةالخطيرةالظاهرةهذهيبثهانيريدبماكامل!يوو،وجزئياتهالواقعدقلالقواقتناصالخفية

ناوالسبب،القاهرةباذاعةالثانيالبرنامعفقراتبعضفيالكتبكقديمطريقعنوكجسيمهبلمباشوغربشكلعنهوانتعبر،ؤيرسمه

وهي.عمدورهافورالكنبعنالحديثعلىهناكيتهافتونالمعلقينالتجربةكلتؤلفالتيللتفاصيلواًنتقاءالخارجيةواللقطاتكدكق

ومطلأتنااليوميةصحفنافيحب.غريبةكميرةاشياءمنسشولةوالضماياالداخليةللمشحلومعالجتهالفريةالنزهةوكلبة،ووحدتها

برنامجفيسسيجتمعونجا!وننقادذلكبمديعوضهااشياء،*سبوهيةالفلالقةوعنابتهاًلعميىالتاملالىونزوعهالقصةطريقعناللعنية

نابعد،يزيداوبشهرصدورهبعداصمابليناقشوا(،النقادمع"فيجديدطريقفيق!مهيضعهذابكلاًئه-الجميلةالفنيةبالصيانحة

تخفتانوبعد،المتعجليناخطاءمنواستغادوا،درسوهقديكلثوابهذءدلواناًعمالهخلالمنقسملالهتتضحسوفاًلعربيةالقصة

*قعالوعيهاولاسرعتهافيتشبهالتيالاشمئزازاوالتهليلضجة.الطريقهذاوعمقاشطنيةعلىالمجموعة

-4اًلمنعكسةالشرطيةيلأستاذكنبهاالتيالنقديةاًلدراسةهنالتأخراوليسواخرا

بذاتهاوهي،للمجموعةالمعداويانورالمخلصالجادوالناقدالفاضل

فه!يكيةلواسسقدعكظهو!،اًيضهـااللصأهذامعديتشابه(1)،اختلفنااومعهاتفقناسواءبالمناقشةجديرأنقديةمفاهيمكحمل

فنالصحيحد!!وضعها،لهالمزدملامغدع!انها.ايل!كتببعضعيىراليهايلثوالتيالنقديةللمفاهيممستقلةدرالةذلكموضعومق

اذا،اوا-جاداذإعىحدبثاونغديكتم!اومبلةث!،اضمكان.مناسبةلهاتتاجاننرجو،لراسلالهمختلففيالممداويالأستاذ

عنح!حهلا،اللراسةموضعالكتلإ"مئالاضيرةاًلض!ات"كلهعذاتعلو

أالخاصورايهالقارىحوبةعدىاعتداءعذافيلان،*ودىحسنالجلببلعبلىالقاهرة
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فارنحة.ورنيسعلنةمجرد،حلةسيستمملهاكانالتيالورنيشوعلبةوجدت!ا،الريسليوسف"العنيااخر"مجموههالىافتقلنافاذا

نومصرالخثسبية*لواحمادتولا،بيتااًلسريرمححتيمدإم"شيخةالشيخ"و"البيتلعبة"وهي،قصصثمانيمنتتالفانها

ما-لحتبدا":اخرموضعوفي.(اً.ص)ا،.وسفرهوجلوس"!يجننشيء"و"البمميالمصساحمد"و"*حرار(1)"و

المبمثرةوالثياؤءولعبهالخشبيةوالإلواح،دخرابا،جداواسعاالسزيرلابمكنالاخيرةوهذه،"الغريب"و"الستارة"و"الشيااخر"و

كانالذبرالع!غيرالعالملذلكاثرايابداهناكوليس،كنيبشكلهااوقصيرةدوايةهيوانما،الصميرةالقصصعدادفيلدخلاًن

.(ااً!ي)".ومباهجهوسينماتهالكبارعوالمكلمنلديهاحبالكخابنصفتشغلتكادلانهاذلكولهـيلااهـ57بارمايسمونه

-بالذات-الانجبرةالعبارةفييتكلمالذيهواً!لفاناحسانني0(2).التقريبوجهعلى

لايمكناًلاطفالانالمحتقالبمومبلغ.امكاماويلقييعلقانه.طاترةمنلانهايةكثيرةموضوماتهنالةانلؤكد،موضوعاتهافي،والمجفوعة

يوسفاددىمن،*حكاموالقاالتعليقفيالمستوىهذايبلغواافىليس"،مثلاا!يحبفيرموضوعات،جميلةلقصصنسيجاتصلحلها

نا؟ادداهمن،"السينمات"بملىالبيتهذايفضلالطفلانادريسالطفلشاعرامتبرنااذا*اسنم-واح!حبقصةالمجموعةفي

منيكون،والرواياتالقصصفي،الشخصياتلنعضالكنابقمصمجرمقصةالغريبقصةاعتبرنااذااو،حبا*ولىالقصةفيوالطفلة

او،طفلاالشخعببةهذءكانتاذاوبخاصة،احياناالاهوراصعب."الرجالىيعوخالئيبيدهوالحبيموخه

الخ.."رجلاالمؤلفيكونعنلعا"امراةاو،ابلهاو،مجتوناشحصاالحديثةالقصةروادمنفيرءويوج،الريسيوسفيخرج!بهظ

وجودايعيشالحالةهذهفيالكلالبلان،الحلرلهايةكتطلبوهيوقتحتىفببهتمورقصصناظلتالليالتقليديالقالبمن،المجيدين

بالمرةيختفيوانما،الداخلمنشخصيتهلايصفانه،وجودءفيربأذبراليتعلقونلكنابقصصبحضفيهتمورمازالتواًلفبى،قريب

وفي.وبمنطقهاالخاصةبطريقتهاتتكلمميويجلها،اعماقهافي؟كنفونانهـ3،عليهيتعودوالملالهمالتجديديستطيعونولاماضيهم

بقدراجتهاديةالكاتبمهمةستكون،و*بله،واجمنون،الطغلحالة."كفاريح"اشيامبكتابة

اما.والتخمينوالقصور،اًلدقيقةا*حظةملىوقالمة،الام!نولكنها،الصبغيراخرىاشياءتناقش"الشيااخر"موقموكلات

واقغفيعادلىربمااذ،مشقةاقلمهمتهفانللمراةبالنسثةالخالصةلاطفلامشاعرتتناوليقى.اساسيائحبانمثلمااسالمسية

مكنونها.كلنلهممشفامراةمن!مرالحياةاحتماله!عدمبخبهالاكرينرأىمن*نسانوخو!،"البيتلعبة"

سابقةادبيةاعمالفيجلورءلهبالاطفالادريسيوسفواهتمامهى1اًلاساسيه*نسانوحاجة،"شيخهالشيخ"سرهيختضحلمن

حملكحتوكنوءالطريقتعبرلطفلةحنسىلوحةدسمقدصو،لهالاختيارملىوالقدرة*رادةالىتفتقربارل!الةلااًئسانبائهشعوره

فيمجمولحةصبيا!صلاتعنتب3و،"لناليادخص"مجموعةفيثقيلالتيبالطريقةويتصرلىذاتهيحققانفيالفردورئحبة،"دالاحرا(اً)"

وطريقتهواهتماماتهالساذجةالصبيتعرفاتيصفوفيها،"البطل"ورغبة،"ابىلمديلمجلسااحممد"*خرينلايؤذيهذاانطالمالهتحلو

..التفكيرفيانمانالاكلباالطائركانولوحتى،الحريةفي-الاساسية-الكائنات

ادريس،يوسففصصمعظمفيموجودةسمةالىيقوقناكلهوهفاالملحةالطفلو.حاجة،"!يجننشيء"التحليقيعبمصفودااو

مايدوديتصوروانما،احداثالايصف،الخاربممنالناسلايصفانهقدإضااتافهةوباثياءبل،واسرة،وامبابثبشيءالارتباطالى

حمث.الا!ماوفي،هناكنجريالتيالاحماتويتخيل،اعمافهمفياكح!والرغبة،"الدنيااض"!مليماعشرينمن!ضيةقطعةنكون

،"شيخةالشيخ"قصةفياًيضاوحدث،سامحالطفلقصةفيهذاالموافيهذهكنلمحينقبلمننائمةكانتبينما،موانعهند4لانتظهر

اتاملموفعفيالمؤلفيضعلأله،"صعبايكنوات"جميلاتجاهومو."الستارة"موجودة

نفسه.داخلمايظويهعلىوالتعرف،الفردعزلةاقتحاميحاولالذي"اليتلعبة"المجموعةفي*ولىالقصةعتدلحظاتغناو.فاذا

؟لشيخالمسمىالغريبالكاننفيهايببشالتيالبلدةراًبطلا،طفلةطفليشغلهجداصغيراطلمالناتصورخفيفة!يفةشمةوجشا

يطووناني.إليهالمشارالنوءهذامن-الثانيةالقصةفيسشيخة،.الصغبرةالحلةفي*مزستطهوةالجلاالطفلة.البيتلعبةيلعبان

ومنهم،سرلىمنمنهم،رميبمنمها،كعيرةاشياءانفسهمداخلهيتنتهيريثما"الشغل"الىينمبانالطفلجادهامقتطلب!عي

ألخ...غيبتهفيجارءسبمنومنهم،اخراًونوعمناثماارعبمنالعغيرةحواءوتغنب،اًلخلافويمب.يرفضولكنه.الطعام.اعدادمن

الذين.فضيلةيجسمانه!شيخةالشيخانه،هناكلراىواهدكاننثمةويمثر،عنها!يبحث،بالوحدةويد!،الصغيرادمويعزن0وثخرج

وبذلك،البلتلاهلخيلاوه!لا-يتكلمونولايرونولالايسمعونوياخن!ا،ويتصالحالى.السلمعلىدرجةاخرعندتبكيوهيهليها

،جماد،شاذمخلوقياله.ذلكيزهجهماندونخباباممعلىاطلع.بيتهاالى

سمه4البعضانموراًهااشامةيومذاتتمور،ومن.منهمليملاخوفهنطقهاوسذاجةسداجتهامنبالرفمالهالقصةموضوعفيوالجميل

نايستطيعوبالتاني،يمكلمانيستطيعفهوائن!ياللشناهة!يمك!مبحذافيرعيحثانمايمكنتعكسانها*سهنااطف!منص!و-

كليعيشهاالتيالعزلةكلكويقتحماسرارهمسيضشسوالن!يسمعالزوجهخروجثم،تافهبسثبتفاهمسوء:*حايينبعفىفيالكباربين

يخفونالذينالناسان.برهبالبلدةوكص!.نفسهداخلفردلنذمهوتأنيبه،ذلكبعدوالانقباضبالفرا،واحساسة،الزوجبيتمن

ماساةهيهذه.الكاءلنهذاامرهماكتشفقدقواقعهمداخلشرورمبم،خيفةيتوجىوهو،ويلمب،ابيهابيتفيمصالحتها!لىوهزمه

التبموهي،السشوهتكلانكشافماساة.."شيخةالشيخ"يجمماولكنه!رفضتربما،حنينبخلىيعودوجملتهصدتهربما

وقدشيخةالشيخبرليالنهايةفيونفاجأ،انسانيطيقهاانلايمكنهثلعاهلهاويطبط!،التا"لرمنوتبكي0اليهاهوحنمثلمااليه!حق

البل!ةةان..صبرا*مرعلىتطقلمالبلدةان.كبيرحجرهشمهاسامحقالمثلما،لمهاويقول،اًلصغيرةبطلتنامد!الصغيربطلناطبطب

عنها.شيء"لليعرفالئكيالاخر،الاخربوجودتسمحلم،بلدةوأي(13عط)"..معلش":لفلامن

ليالي"ارخعى"بمجموعةمايذكرناالتشبيهاتمنالقصةاسلوبوفيفكادالطفلسامحخواطرانالقصةمنهعاليالليالفنيوطميب

ذلك،-القصةلبطلوصفة-هنا-منها.المبتربالصورتعحالتيعيىتنطويوبطريقة،مبررمادونالكبارخواطرمناحيلاقاعترب

الغريب:"لكلالنالخشبيةالالواحانيرىبدا"ظضبةفالنخرجتانفبمد،تفلسف

لهما"لاعلاقةانهما"معهاتحسبطريقةكتفيهمنتسقطانوثراعا."،دوابلآمجردكوابوراستعمالهاينويكانالتيوالدوايةالواحمجرد

.(ألأص).ليجفومملقمغسولجلبابذراهاكأنهما،جسدءببقية

..كالنباثافقيوضعفيح!فيهاحدعلىتميل،مثلافرقبته"وقولهدراسةالىي!تاجان،وطوليا،القصةهذ.موفوعطمبيعةان(2)

(لمعي،اً(:يحاذيهاالارضيمليئراًحفافينموصغرهفيالقمملموبمهمين.اًلمقلاعذالههبتعرفىلنمنفصلة
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اننا.اليهاالمشارالعميقةالراحةبهذ.نشعرويذلك،منابدلابلسانئاظاهرالماءفوقمنهجزء،كالسفينةيحياالبلدةفياًنسانكل"وقوله

يكعبانويرفضرئيسهعلىيثوروهورشواناحمدبمنظرجدانتلند.(.2ص)"..احدلارراهالماءتحتوجزء،للعيان

نتلل!م.باردةعمياءبطريقةالاوامرتطيعكاتبةالةليسلانه"ا"ادفيكناباته،يقتصداخذاثريسإوسفان،عامةبصفةيلاحط،ومن

منا.بدلايورلانهانناوالنتيجة.منهتعودناهااًتيوالصور،التشبيهاتفي،العالية

الهامةالنقطةهذهفيقتركزانماالفنيالتعبيراشكالبعض2عةروانلمبك!برهضسماتومنسماتهمنسمةفهي،عنهاوناتنشئفتمدما

يشسهدوقالطلبةمنمجمومحةكموقفكهدءحالةفيموقفناان.بالذاًتادريولا.محمودمصطنىخاصةبصفةمنهـ!اذكر-الحاضرالجيل

عقابهالجريءالطالبويقى،الفظمدرسهمعلىيتمردجريئاطالباعليهعابهل،وبخلبحذرويوررهااستخدامهامنإقللجعلهالذيها

-.الارتياحمنكبيربشيءيمتزجاجلهمنحزنهماننمير"نصحوه"والسابقةمجموءاتهفيالتشبيهاتلهذهاستخدامهنقاد

معا،"شبخةالشيخ"السابقةوالقصةالقصةهذهالىنطرنافاذايسوسفيستضومهاالتيالتشبيهاتانام،استممالهافييقتصدبان

كبير.جانبعلىاخلاقيتينقضيتينفيهمايعالعاثريسيوسفانوجدناذلك،اًالشعرجوهرمنالاسلوبهداتقربقصصهاسلوبفيالريس

يخافوناـلناسانتؤكد"شيخةالشيخ"قصةفيفالقضية.الاهميةمن..الغافلةللعينمترابطةغيرفدواشيا.بينعميقةعلاقاتتخلقلأنها

نااابلايتصورونوانهم،نفوسهمحقيقه،الحقيقةمواجهةمنراًئماوفيها"لياليارخص"قصصاحمدىفيالرائعةتشبيهاتهانسىولا

.والقضيةرأسههشموا،ذبحوءراهماًنهعرفواولو،عراةاحديراهمالفم"برصميحالنهايةوفي،دماويتقيأ،دمايبزلىشهيدعنيتحد!

انهمعناهانساناالفردكونانتقول"الاحرار(1)قصةفي"الثانية."فماوالجرعجرحا

وجهةعنيعبرو،ينوالاخرنفسهويناقش،يفكروانما،للجمودلايخضعاروع"لاحرار(1)"قصةانيقالانشيءفيالمبالغةمنلايكونوقد

حيلاله.وربما،مستقبلههذاكلفهلومتىنظرءمشكلةتعالع!هي،قارنهانفسفيتأثببرهاحيثمنالمجموعةقصص

ووصوله،رشواناحمدالبطلخواطرعلينايعرضحين،والمؤلفالقعةيتركانه،نفسهبخبهالايقحموالمؤلف.و*هميةالحساسيةبطغة

لافارق،تماماالكاتبةكالالةانهوهي:المرعبةالحقيقةالىالظلامفياحمدالبطلحولتدوروالقصة.تتكلم..والشخصياتوالامداى

امام"مقطوعةبطل:وريلكهكافكاببطليالفورعلىفيكرنا،بينهما،حساسانه.الكاتبهلالةاعلىالشركاتاحدىفييعملالئبمرشوان

الجسروعبور،الحساسيةنفس."الجار"مقطوعةوبطل"القانونكأ51مجردانهيومذاتيكنشف.،،الدوغري"النوعومن،ومثقف

الشواطرتلك،المجنحةالغريبةو.الغواطرالعاديالتفكيربينيقعالذجميهليس.الاعتراضحقلهإكوناندونبحذافيرهعليةمايمليينقذكاتية

مادقة.انهاحقاالمفزعوالامر.ععادقةانهاالاغريبهتكئوانالتىمكاتباتفيعليهايعثرالتيالنحويةالاخطاءعلىيعترضاًنحتىله

معي:اقراعلىس"يعدل"اًنفي.لهلاحقرئيسهلهكدكما،-.لانهالشركة

علىيقلبهومضى،الخاطرهذاعندتدلمالاخرهورشواناحمد"يهترضانه.التمردفيقرر،يومذاتبهيفيضالببلولكن.الثصركة

تنعممانالمعقولأمناذ،هزلفيهزلاالامريحسباحيانا،وجوههلاماهيكمايكتهاانولرقض،الشركةمكلالباتاحدىفيكلمةعلى

ف،رقايجدانيرحاولحينولكنه!الكاتبةالالةوببنبينهتماماالفروقوبمديربرئشهواشتباكهتمردءبه،وبنتهيصحيحةغيرسنظر.فيس

جمونانيخافوبدأ،الجدطورفيالامريدخليس!طيعولااساسيا.النهائيالرفتالىاثركة

فييحدلىاحياناكانانهحدالوضعبهبلغبل.حقيقةالتشلبهالتيانسانجبةيثبتانيريدمهفردانسان،انسانامامهنائحن

علىمئهاكلاويلعبجميعايوففهازمالظلامفيمعاويلعبهايديهاًمابعالذيرأ؟عنيعبرانعا!،حرايكونانعلىقدركهفيكتمثل

غعر..هذامعقولغير:يقولوكأنمايبدهيثيحواحيانا،حدةلتمردهثمنارفتانههنايؤلمناولا.رفتهفيهذاويتسبب.بهيؤمن

..معفصلتمجبهـفيالغريز.برلمدغبتنايشبعمصيرهلانذلك11لنفسهواحترامه

مايتصورعكسىالاهرلايكونلم،للغايةمضحكةخواطرلهعنتبلعحماوهدء.وحد.هنا!قفرشواناحمدانيؤلمناوانما"البطولة

علىفهي.منهاًفضلعليهايكتبانتيالكونننينضتالالماكينةوتكونعلىوتعودوا،روتينهااءتادواقدالشركةفيزملاءهاًن0القصةماساة

ولوبقا،.ضامنغيروهو،الحياةمدىالشركةفيبقاصاضامنةالاقلن.يتمردحين؟لبطلمنيس!رونانهملعرجة،عمياءبطريقةاطاعتها

(؟3ص)"..واًحدليوم،ولذلكوحيدانه،الماساةهيوهذء.تمردءفيوجبدايقفهئاالبطل

هذعمنلتفوحانالرائحههذءو.قتامة،وريمهكافهارائحةانتضبمابضاوئذلك،مجنوقانهويظئون،امتبفيرهؤءلايفهمه

.اًلمؤثرةالرائعةالسطور"انسانانا":ائطريقفييصيحفهو،مفهومةهرالشارعفيلغته

البطلارادالتيالالمفبمشكلةيتصلكبيرخطافيوقعالمؤلفولكن:وبديهيةبل،جداسهلةعباراًت".لهامع،يئهمهاصولا

ا"لف:يقول."احرار"كلمةمنحذفهاوالدراجاتوالعرباتبالناسلموجالشارع.حولهئظراخرىومرة"

وحين.بامعان*علقرأ*ولالصل!ثنابةفييبدأانوقبل"لايسابق،ماشوهوالناسثسابقوال!راجاتالعربحهكسابقوالناتى

كانالذياـلثعيءعلىعثرلانهذلك،وابتسموجههتهلليلاتنهاءقاربحاربشيءاحسوفجاة.وجهةولاهد!بلا،عربةثسبقهولالراجة

:يقولتعبيراالاصلفيوجدالخطابنهايةفقرب،عليهالعثورلريدبنفسهيشعرولاالشارعوسطفييقفجعلهشيء،جوررفييندلع

كافةلناماتخولهبمقتضىالتصرلىفياحرارانكونو.حينئذ".اًنساناثا:ويقوليصرخوهو*

،،.مساهمةكشركةحقوقنا،وجوهالعرباتمنوأطلت،ناحيتهمنذهشةالمارةدؤوسوالتفف

لماذالايدرينفسهومو.رشوهناحمدكوقف"احرار"كلمةعندعليهابابنالناس:واحدوقال.مستغربة6حعيرن!راىعليهوالقيت

منهايحللىانعلىوصممالمنشودةضالتهوجعلهابالذاءاًحتادها..كص

حيرتنسجمهكذاموسيقاهاوجدلانهوبمااحرارامقطويكمبهلا)*لفيستغردولم،الطريقباخلاءاحمديامرصسوراًر،طفلوضحك

،37ص)."الله*لايعلمهااخرىلاسببوربما،الجملةبقيةمعالشارعفيعادتانالحركةكلبثلمثم،حاطفةلحظة*كلههذا

لماذالايعريوهو"أحراد"اـلى"أحراد("احالدشواناـحمدان(46ص)".يحم!لمشيئاوكانمهدماسابقالى

مايقولههوهئا..موسيقاهاوجدلالهربما!ط..باللاتاختارهابشي?*خيرةالصفحاتلينحسذلكومع،؟ا"برنةثئتىالقصة

املمةلان*لفحذلىحيناخطاالبطلانالواقعوا،ويدكليه،المرلفنحسبألراحةوتحن.ص!ررناعنانزاحقدثقيلاعبناوكان،*دكياحمق

عدقنااذاًرشواناحمديخطيءانيمكنولاصحيحةيلاولىصورتهافيولانربر!هعماتعبولالهايلالشىءلااًلفناشكالبعضاماماحيلاقا

حمرشكرعباراتيقولاـلهمنالقصةبدايةفيعيهاً"لفماقالهالقصصاًحدىفيبالشصجاعنعجبولذلك.ئفوسنافيلعيبئستطيعه

ادلىطالبأممانحينوانه،(28ص)"الفصحىالعرييةباللغة"العكلمبصمةاحياناتضكفلالفنو(شكال.ةالخ..جبناءكنااذا
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لراقمذخطوطااًلرساميرسممثلما،عليهاللنناءتصلحوانها،الحياة"والنحويةوالهجائيةالاملائيةاخطا،ءلهيححع"واخذمجلةلمندوببراي

ابطالان.الراقصةلهذ.كاملةلوحةويرسم،سنواتتمضيثمباليةوالهمزةخ!ملأضوبة"شئون"كلمةانمرةذاتلماًكتشفوانه،(92ص)

الكتابةالىويدفعونهالفناناهتماميجذبوناناس"الاسكتشات".(2عص)"..الواوفوىموضوعة

/بنبماز،استطاعلويودوهوالكتابةفييشرعانهالظنواكبر،عنهمليسىوهكذا.الصحيحةهياًحرارااناًلواقعأهنااخطافلماذا

!-ر،الارهـاع!حظةالكاتبخبرةوطبيعة،طابعو!ولكن،قصةحولهم!ادر،إوسفاخ!وبذلك،الصحةمناساسرشواًناحمدلاحتجاج

لطيفة.عابرةلقطةمجردالنتيجةوتكون،حائلاامامهنقفكلمة/نجت،رانالممكنمنوكافي،القصةهذهعليهتقومجوهريشيءفي

لان!؟اًلاا(نةمواذ))لي!ءواادريسيوسفابطال:فيهماكناالىنعود؟كذلكاًلي!س.رثواناحمدويص!حهاحقاالثركةفيهاتخطيءاخرى

فيا!تاصواز"مإطيعواانو.ير/!ون،هواهموفقيتصرفواانيريدونحرية:القصةبموضوعتتصللانها؟لطبع"أحراد"كلمةاختادولكنه

نبن!والىرو!رالطمل"إؤمنعالمفيهذايىونير.الداخلمنبهمتهتف.وارادتهالفرد

التغر.فييفكررلا!والطاعةاًلاالقصةسياوفينفسهاقحامع!دمفينجحقدالمؤلفكانواذا

؟اًلشواذهممن:اخرىمرةوالسؤاًلال!وذلك-للحظات-وبدد،جداعابرةعبارةفي،مرةتدخلانه

تجعلهاًلتيالصنايخةقدمهعلىيتمردالبلدكيااًلمجلساًحهداًن:تدخلهدونوحدهيتحركالذياًلجميل

اضه--يو.،مادسهاكانكثيرةابتكاريةاعمالعنويتخلىبوقاديسيراصصاسهعنمايشغلهالىماسةحاجةفيكانلانهوربما..."

وابى،اًلبسيطعكازهالىالعودةوإ،منهاالتخلصالىتمررءبهالخاطرعندتلكا،لهذاربما،فراشهتقاسمهالتيالمرئيةغيربالكائنات

،روعة.بساطةالاكئرمرحهمجرىالضلكويغيرفقد،خاطرعنداتلكأاذامناجم!وويل..قليلا

سسنشيءففيهما"الدنيااخر"و"!يجننشيء"قصتااماافاذ،لهائطقهاطريقةواعجبتكفتاةقالتهاكلمةعن!دتتلكأربما.حياته

كات-تمالماحولهقضبانوجودلايطيقكلبعنفالاولى،الغرابة0(32ص)"..الفتاةلهذهزوجشهوربعدبك

ينتهياًلنهاإةوفي.ودهتخطبكلبةفيتمثلتولوحتى،تالمغريااهـذي!والكا.نبان،هنالهلامحلولكنوشيقجداجميلكلام

"زوابيعقداًندون،رجعةغيرالىاصحابهمنالفرارالىالامربه.تقبلناهلكناالبطلبخاطرمرقدكانولو،إقوله

وامالهوجودهكلينحصرصبيحولوالثانية!المحرومةالكلبةعلىالحوارفيأسلوبهحيثمنالبطلشخصيةرسمفيقليلااخطاوقد

ترانهاالدنياقكن،و.فضيع،القرشينفئةمنفضيةقطعةفيواًحلامهدائمايصححوانهبالفصحىمغرمانهعرفنافقد،الناسمعوالتخاطب

امحر-باإحبهالذياًلفائبابيهصش،شيءكلبضياعهاينسىانهكلهاوالفصحى"جزيلافكرا"و،قول،والاهلائيةوالهجائيةاللغويةاًلاخطاء

.ادهـطور./ةجهودايبذلعنهابحثهوفي،عنهاويبحث.كلهصتىاًلدارجكلامهثنارافيالفصيحةاًلعباداًتبعضيشنخدآلمفلماذا

اولفاإديرالاولىففي،ف!بهومبالغصارخالقصتينفيوالمضمونعلىالقراءضحكاتمنبطلهاليحمي؟.للشخصيةرسهمعهذابتمشى

ولكنه،الكلبحتىللكلوالانجرالاولالمطلبهيالحرإلأانيقولان؟الحديثفيطريقته

9ببرالثانجةوفي.مفتعلةفجةنكونانتكادصارخةبطر/قةلكذ.رقولرشواناحمدتصرفاتاًنفهواًلشخصيةرسمفيالاخرالخطأاما

،جىدااتافي/كونقدشيءفيدوماتتبأورالمحروممشاعراًنيقولانماحدتلكلتمهـدبييدةمقدماتبلاجاءتالاخرينومننفسهمنوموقفه

-اخرىمرة-تكونانتكادصار-لأبطر)قةذلك.إقول-ايضا-ولكنهتهونشلمرشواناحمدشخصيةفيمقدمات:بذلكواقصد،القصةفي

مقنعلة.فجةهـكطتوؤفالذي"ا"حرلىالىالكاتباشادةاًما.نفسيض4وطبيعة

فياللازممناًكثربموضوعهيرضفعلؤدالفنانانمرجمهالعيبوهلىا-.كبيرحدالىفمقتعلالاخرهوالماكينة

!ةاللففيمايسمونهاوالعاطفيةفريسةيوقعهمما،الاجيانبعضإو!فانلديناتأكد"اًلبلدبمماالمجلساحمد"قصةالىوصلنافاذا

!فقبلمنفبهماوقعوهو،أ+!؟ا،أ+!*األأأباداًلائجليزيةوهـو،الشخصياتمنمعينرضوع،الخططولعلى،مهتمارربس

از--الطعنوحكيوفيها،"لثرفحادثة"مجموعهفيلهفرتؤصةفالعاد،-ون،هذافيمحقالهويبدو.الغريبةالشاذةالش!خصيات

.المذكرىبههاجتوقدالقريةالىوعادقلبهاًلىالناساحبفقدؤ!ةاضثضيناواذا.للغايةعاديةوقائعيصنعونانوم،قصصالايؤرفون

فمةاًلكا"نبيدونبالاالغربفيالقصةكتاباحدنادىهذااجلمنبطلاننجد،عاديينوطفالأطفلعلىفيهانعثرالتي"البيتلعبة"

ادوراد!اعلىويتعرف،اًلإخرىبعدالمرةوكلقلهلوحهفييقلبهاانبعداًلااهـوارله،غريب-كائناو-مخلودفهو،شاذ"شيخةالشيخ"

اًلتعقلمنشيءفييدونهايةالههاوفي،وراًئحتها،وشكلها،وملامحهالانه"شاذ""الاحرار(1)"وبطل.قبلمنانسانبمثلهايسمعلم

عمقهاخبرؤتفهو،عمقهاعلىلايقضيتعقلولكنه"!والبرودبل)!احمد"وبطل،عليهاتمردواانلمنحولهيسبقلماشياءعلىيتمرد

.(1)طويلبوقتالكتابةقبلواستكشفهنسخاكئيرةمنهااللهيصئعلممضحكةغريبةشخصية"البلديالمجلس

علىلاندديانناوهو"إلىدنيااخر"قصةمنهتعانياخرعيبوهناك.اًلدنياهذهفي

اًلصبيامالمؤلفاهو،القصةهذهفييتكلمالذيمناًلتحديدوجههـسعنالبحثهوادبىبسيوسفوراءهيجريالل!والهدلى

هووعبراًلصبيأعمافىمنالمؤلف"استخرجها"خواطراهبى؟نفسه؟منطقهمماهو؟الشلوذهذايكمناين؟شلوذهمهاسر.شئوئعم

بطريفتبماويعبربئفسهيتهـلم11؟لفانامعثهاترى:الوقتنفسفيجادا،عابثاسؤ*يضعانالنهايةفيوبكاد

مطلقفللكاتب،اخرىعلىطريقةتفضيلمعرضفيهنالست؟الخاصة؟نحىاًمهم:الشاذايهما

منالقصةهذ.فينعر!لماننااقولاناربدوأنما،ذلكفياًلحرية،بهالمعترفبالمعنىقصةليست"النلديالمجلساحمد"وقصة

فيالا-!ورانلاسلممكنالذيالعمقالىتارةتميلفهي،يتكامالثبمادريسيوسفبهيغرمالنيىالنوءوهو،مرحةسريعةلوحةهيواثما

اًلعجياننتخيل.د!ملناالتيوالبساطةالسذاجةالىودارة،اوولفذهنالذيالطفللوحة"البطل"كابفيقبلمنلنارسملقد،حيرا

يهـلمنا.الليهووفي،"القناة(ممناالشعب"يلامريكيةالسفارةحالطعلى-يكمب

فريدةووسيلة،"الدنيااخر)قصهفيجديداشيئاثمة،ولكنكاهلهايئقل،ئحيلة،عصغيرةلفتاةلوحةرسم(،لياليارخص"كم!

هـذا.وعمقهلطرافتهربما،الاعجابيئيرالذهب*مر،القصةلائهاء.الذكرةتخنيلماذاالصباحمنلوج

احدىيختارالقاريءو-شك،النهايةاغفالتتعمدالقصةانهوالشيء*سكتشات""هذهمثلادخالعلىالاعتراًميفيعابثةرغبةوتراوشي

اتباعها،بالكاتبييحدن"روشيخة"او،وصفة"هذ.ليست(1)!ببستانهافالمعرولى،القصيرةالقصصمجموعاتفي"المسود!ت"او

عدايدبينبرتطريقة،"ع!حيترفطلروانىطريقةعجيردهىوانما،وتطبيقهاان،يعرهـذلكلاشكئفسهوالمؤف،ش!ب!فيالقصيرةالقصةمن

الادبي.العملىفيالعاطفيعةمشكلةبحهلالكفيلةوالولسملالطرفمنلقطاتمنصادقةلقطةانهاا،الاسكنثات"هذ.لمثلالوحيدالتبر-س
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الصغاراخوتي..يا.جيزيل،اواهالقمرالصغيرةهذهاورلثليممن

وسارثيابهغمدىالناراًوقذأبوكألزهرأجنةمثلمماخمسشقراء

اـ!عاريداهتقربولم..اثم!يقترفلمكانه...السحرنسائمومثلما،ضفائرامعقودة

..القمرالصغيرةهذهاورشليممن

.*

*

حنينلخدهاشفتيفي

كاللهيبيورقيزللماحنينلخدهاشفتيفي

الحبيبطفلىياإعينهاهيفاءالمطر.اشربنشمانغبيا

..تمرتركتهاملاًورشليممنتكنلملوالقمرالثمأنخاطريفي

الجبينعلىلاقبلةدونالمذهبهألجدائلأحضنان

...منملبة.شبهطفلتىوبينبينهاكم

اًلسنينلوعةيا،.

*

،

اشهراتزيدربما،خمسالعل:صغيرةكانت

اقولاناودكم،هيفاءياجيريلالعيونلوزية

..لاووشليمترجعيلا..مثحرايرقباهدابهافيكان

..اقولىاًناودكمشراعهبلمحةالمدىيطوى

ترجعي،لا،هناظلىذرلعهغضبةالنجوموتقطف

الطبولستسمعغدفغى..اغرفي:بالمراكبيهتف

يعودغدفي،مبكىغيرمن،وقدسنا!زورفيخلاصهنا

اًليهودعلىالميكىسئردم

اًثعمرصغررةكرجعىلا

ابرياءنقتلوبما،الزناديخوننافربما

اًبرياءخمسأطفاللإلعيونبحريةيأ،طفلة،اياأبوك

اًثعمرصغيرةذخلأطفلتىصدرفيخنجرااًغمذ

اكطوللنهيقاءطفلتيغيبلأولدتاًنقبلمن

أخوثىسس.

مصفايزثفشقحقلناببابزشون"لغصن

.ضماءلوحاقهاـلبقاءهذهيقطعلرمهفمرةفيوهوششنابطلدمملداـشبلاـ!طارفىاما:نهايخنين

منفاتتقدكانت"لثالثةان،"ل!لهيهملىوهوجمهاتلهواـت"للةفيللنطركنبهانه!هما،اخ!راعليهامثراـلتيالفضيةبالقطعة

وتعمى،الننعرمصةمتوقمجدموشارها،حلتوالرابعة،زمن.اله!مقنفسهوانقذ*خيرة

متظطعاصفيرالهيصفرخلفبالناهال!ةكلكفيوانهالسيماضالنهايةاختيارللمت!ثلاسينويترو،حمثبمالايخبرنااثريسيوسفان

(*مي،*ص)".يبتمداتبهيامرءسشغيثاالقصةتلكسطوراخرالقارىوالى0الثانيةاختياروللمتفانلين*ولى

كانانهمركط،؟لتفسيرمدايقراومواثرش-سسفايتسمفاذابعدالصبيبطلنامشاهرالقاليالى..نهايةعنتبحثاليالبريعة

بهذه،النهايةهذهاختارافا،مئحيا،سمممهالقطاراتيقصد:القطارثريطبجانبشعاد!كللقالتيالفضيةالقطعةملىمثرافى

فانني،نهايةبلاتنتىالتيا!صةجملاهلىوقضى،المجحفةالطريقةيومضىولاجدةول!مدرسةولا،ابلا،شيئا-سيديعدلم.."

مالايه؟4بدقصةاهجا!اسعبيحسيظلان*يريديعدلم.."نجزهفيويناماجلهمنيستيقطاخر

كش!ياللهعبدمحمدكقدرةانلونمعهاوسينشممهستنىوانها،اليهاغاروانةاليهمادتانها
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الصغاراخوتي..يا.جيزيل،اواهالقمرالصغيرةهذهاورلثليممن

وسارثيابهغمدىالناراًوقذأبوكألزهرأجنةمثلمماخمسشقراء

اـ!عاريداهتقربولم..اثم!يقترفلمكانه...السحرنسائمومثلما،ضفائرامعقودة

..القمرالصغيرةهذهاورشليممن

.*

*

حنينلخدهاشفتيفي

كاللهيبيورقيزللماحنينلخدهاشفتيفي

الحبيبطفلىياإعينهاهيفاءالمطر.اشربنشمانغبيا

..تمرتركتهاملاًورشليممنتكنلملوالقمرالثمأنخاطريفي

الجبينعلىلاقبلةدونالمذهبهألجدائلأحضنان

...منملبة.شبهطفلتىوبينبينهاكم

اًلسنينلوعةيا،.

*

،

اشهراتزيدربما،خمسالعل:صغيرةكانت

اقولاناودكم،هيفاءياجيريلالعيونلوزية

..لاووشليمترجعيلا..مثحرايرقباهدابهافيكان

..اقولىاًناودكمشراعهبلمحةالمدىيطوى

ترجعي،لا،هناظلىذرلعهغضبةالنجوموتقطف

الطبولستسمعغدفغى..اغرفي:بالمراكبيهتف

يعودغدفي،مبكىغيرمن،وقدسنا!زورفيخلاصهنا

اًليهودعلىالميكىسئردم

اًثعمرصغررةكرجعىلا

ابرياءنقتلوبما،الزناديخوننافربما

اًبرياءخمسأطفاللإلعيونبحريةيأ،طفلة،اياأبوك

اًثعمرصغيرةذخلأطفلتىصدرفيخنجرااًغمذ

اكطوللنهيقاءطفلتيغيبلأولدتاًنقبلمن

أخوثىسس.

مصفايزثفشقحقلناببابزشون"لغصن

.ضماءلوحاقهاـلبقاءهذهيقطعلرمهفمرةفيوهوششنابطلدمملداـشبلاـ!طارفىاما:نهايخنين

منفاتتقدكانت"لثالثةان،"ل!لهيهملىوهوجمهاتلهواـت"للةفيللنطركنبهانه!هما،اخ!راعليهامثراـلتيالفضيةبالقطعة

وتعمى،الننعرمصةمتوقمجدموشارها،حلتوالرابعة،زمن.اله!مقنفسهوانقذ*خيرة

متظطعاصفيرالهيصفرخلفبالناهال!ةكلكفيوانهالسيماضالنهايةاختيارللمت!ثلاسينويترو،حمثبمالايخبرنااثريسيوسفان

(*مي،*ص)".يبتمداتبهيامرءسشغيثاالقصةتلكسطوراخرالقارىوالى0الثانيةاختياروللمتفانلين*ولى

كانانهمركط،؟لتفسيرمدايقراومواثرش-سسفايتسمفاذابعدالصبيبطلنامشاهرالقاليالى..نهايةعنتبحثاليالبريعة

بهذه،النهايةهذهاختارافا،مئحيا،سمممهالقطاراتيقصد:القطارثريطبجانبشعاد!كللقالتيالفضيةالقطعةملىمثرافى

فانني،نهايةبلاتنتىالتيا!صةجملاهلىوقضى،المجحفةالطريقةيومضىولاجدةول!مدرسةولا،ابلا،شيئا-سيديعدلم.."

مالايه؟4بدقصةاهجا!اسعبيحسيظلان*يريديعدلم.."نجزهفيويناماجلهمنيستيقطاخر

كش!ياللهعبدمحمدكقدرةانلونمعهاوسينشممهستنىوانها،اليهاغاروانةاليهمادتانها
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.!كي،
رهف!ش!!!و!لافىاهـ-مز!صف!طزصصى!لمجعزيىس!؟أ

لاخفافهمالممالعنرانواظن،ا!خربعمهافيواهفقواالقصائدبعضاوبعيدمن-و*دبالفنبمص!معيز.ارتبطانسانكليملم

حركةيعرفلمالادبيتاريخناوانالاولىالوارهافيالتجربةكونهوالقضاءبستطيعناقدمنما،احدمنماانه-كليااوجزئيا،قريبمن

الشعراءمنكببرونبمدهمواتى...القوةوهذهاًلعنفهذالهاوهجها.اطفاءاو،الاماميةالصفوفعنابعاثطيسهـتطيعاوعبقريةعلى

به،يقومونالذىللعملتفهملونذاتهاالطريقعلىيسيرونالشباباتمقدلورعنوبالاخعى،النقدلورعننتساملفنحنذلكومع

سببتالتيهيالدخلاءمنالكرةوهذهوالدخيل*صسيلبينهموكأنارفضلانيذلكوا؟كدلحديثااًلشعراًقول.الحديثالشعرفي

الطاقةتسشغلكيفنعر!لملانها،الص!يثالشعرعلىالهجومممالشعرتافهةمباراتمنوالصحفالم!تبعضفييكنبماالبمهمنذ

،جديهدةموسيقىقخلقكيفتعرفوام.النحودهذءفيالجمالية،شعر!اوشعرهيعئديالقضيةان0.المشعورالنثراوالمنثور

...رائعبشكلالخارجيالاطارمعومننوافقةالنفساعمادمننابعةليحضرها،النفسطلمابوابويفتح،الحقائقمنضخم!عددايعطيشعر

،الحاضرةقصائمنامنكيرعلىسيطرالنيالنثريةطابعنفسرلىلهذاالذكرياتائقالفيهكلمةكلممحملشعر،فيهاويؤثرمشاعرهايوتر

هذافيالهاآوالثيء...مثلاكالادابالكبيرةمجلاننافيحتىانهاتعنيالشعريةالقصيدة..الصورواجمل*حاسيسوالاف

الشعراًءبهقاموما.الوإحدةاًلتفعيلةامكانياتمعرفةعدمهوالموضوعالىيصلولا،العمقمناعمقعالم،فيهللزيفالرلاضيقيعالم

واًعطا"يهاتغييرهاالىالالتفاتثونالتفعيلاتبعددالتصرفهوشيء.لااوهذامنشيئايكوناًنيجبالشعر..نسرتحليقه

فبلسهمناجدادناهليهيجسرلمماومدساكنكزيادة،جديدةاشكالافيالانيكمبماكاناذافيماالقاريءايهاتسالنياناتحب

اكثرغيرهاوقصاند)4(دقم،الطوبلالبمرتفعيلاتفيفعلتكماف!الحقلك؟لاامشعرا،ثواوينمنيئشروماوالمجلاتالصحف

وتنوعا.وضوحاتقراانيكفي،واضحاصريعاجوابااطيكاناستطيعلاولكنيهذا

بعجزهم،يعنرفواانقونطجزينشعراؤناوقف*النقطةهذهعند..جوابالىسلراءكهابعد-معااًلوصولئحاولوانالسطودهذء

وهذا..كلهالقديمالشعرعلىبقسوةالهجومالىذلكتعدوابل.قرننامئتعففيمصراعيهاعلىفتحتجديدشعريعالمابواب

والشيء..بالثورةتجوزانسميهلكل،تحديدلكلمخالفاعتقدكماعباقرة،ومسوخعمالقة،وصوبحربكلمنالداخلون..الحاضر

القديم،الجنرتشعباتوإدقاصغرهيالجديدجذوراناًلواضحيدخلونكببرون...ومتطفلوناصيلون،ومهرجونمناضلون،ومزيفون

هـ-ان"اًزوىالصلةممانتوكلما،اتصالاشدبتربتهموصولةوانهاها،ملامحهمنيبحثاحدلا،بسألهماحدلا،العريضةالابوابهذهمن

قمولاواكثر،والاستمرارللبقاءوقابليةوخلقاابداهااكثرالتجد!!الىكتحولانيريدونجنة؟انيتممن:وجوههمفيبصرخاحدلا

الكيير.الوطنهذااجزاءفيوستعيشالانتعيشالتيالاجياللدىبولدانقبلالشعراءبهاحلمئوروئافله،موعودفردوس،جحيم

؟التطورهل!تجاءمندناالموجوثث!النقادعملماذا،اذنا!لواب،هذهعبرالطخلةالك!رةبهذهيغلقوهاانيربدونالقيسامر؟

.اًفاعواالجميعولكن،بعنفذمهاوبمضهمالحركةمدحبعضهم.ولادلهالىاًشرالذيالجديدالشعريالعالمابواًب

ولم..ويوجديحم!انيمكنماالىينتبهواولمحدثفيماالوقتعلىلعتمدالحديثالشعران!لىنادمناشهر،معلومابات

معرضيعرضوفد.المعنىاوالشكلناحيةمنواًحداشينايضيفيااساسيةكوحرهالبيتاًوالشطرةعلىاعتماد..بدلالواحمةاننفعيلة

يتبعهاحىالجيدةالنماذجلناليقممشاعراليسالناقدبان..بعضهمعند*نوحتىالماضيةالقرو!فيشعرائناشعارأتكانتكما

نواحيه،جميعمن*ديالممللضائقموضحهووائما،الشعراءال!سيكيشعرنالطوراسبابعنالعجالةهذ.فيللحديثمجالولا

...الالساسيةالمهمةبهذهخىيقملمالناقدانةعاقولولهذالانذلكعنللحديثمجاللا.اًلجديدشكلهالىبحورهمنجزءفي

فييمرانيجبالعربيالشعراشكالتجديدانامتقدئااو*وفساع،نابليونحملةمنذبالغربكا+سالومتشعبةكيرة*سباب

مراهل:ثلاثالعربرىشرقنامنهامالىالتيو*قتصاديةو*جتماهيةالسياسية

التفعيلةذاتالستةاًلنحوداستممالمرحلةهي*ولىالمرحلةس001.المهجرالبهنال!ل!كون،اًلهجرة؟لىافراد.بعضواضطرتكبرا

التفعيلةبشكلكصرلىسوهمع،فعلناهماوهذا،مرةمناكرالمعكررةالشعراشك!لقصورالثهكلمذاانتشاراسبابفنكانوربما

نقر؟ها.التيالقصمدافلبفيالنثريةالىقاثنامماوجماليتهاوكاهسمان،كشاعراشرديخصماجميععنالتعبرمناه!سيكي

التصيلةفيهاكترولاالتيالبحوراًستعمالهيالثانيةادحلة-2مجال!اقول.الصفرهذا،عالمنافيوبالتانيامةفيمسؤول

واحد،انفيومجزوءكامللثم!كل،والبسيطكالطوبل،الواحمةكتابهفيمجصهةستصدراًلتياحمةن!ل!مقسفيلانللافاضة

..اًرضلاقصيمةمن،رقمومي!د2رقم"اقانيون"فيقعلتكما.هذاهنيغنيناماهرهامقالاىوفي،قريبا

لماخرىقصائدوفي،السريعةاًل!لمةبهف!المر!ة..اصمقاءلاكحويرمن*نحتىاًلشعراءمملهماكلكاناذا،سؤيلهنايبرز

...موسسيقيةام!ائياتمنفيهوماالمجتثبحرهنااذكرواانشرهابالبأفيئفعلفماذا،والثورة؟لتجديدبدههوالعربيةالبحوربعضئمكل

الاعاريضوتركيب!يمهتصي!تايجادهيالثالثةالمرحلة-3ونغض؟كاملبنوتجديدثورةالىندمولمناماالعريالشعربحورمن

هلافياًلنفسعالممنمرفناهمامعيت!3جديدبشكلالقديمة؟وحافوبشاركللهطريقةالقديم!بثطريقةامتابةمن

المرحلةوهذء00الموسيقيةالنواحيحوللراسدمنجدوما،العصرفيمريضةنسيبعندالشكللهذا*ولىالبلورنجدانيمكن

حضىيصفلما!دبيتاريخناوبانذاكهاالعربيةاللغةبطئيعةتتعلقشحروب!رالمحةفد،ومندالتلوهبيمصطمىوهئدقصث!بعض

وثورهم.سيئالشعراءمهمةلبر،وهنا.الزمنبعضالىويحتاج*نالىالتفتواانهمهوفعلوءماكلمنالبيايالوم!وعبدالسببد

جيلةقص!لدثنابةليسالشاهرواجباناًلىنصلهذاومنالواحدةالتفعيلةعلىفاءلتممواشعريةلحورستةفيرائعةخاصية

الجدبدةالحركةهذهبناءفيويشارديساهمانهليهبل،فقطواًئعةفيونجحوا،عئهيعبرونالليالممئىحسبحيراومرةوممرارها
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والم!رجنى،اًلاقزاموجهكلالعربضة*بوابيغلقلموهو-؟الجمبعاخبرهنا.انعليوليس..وجهدومومبةثقافةمنيملكمابكل

ضيقايكونانيجبالشعربدان.والممعيناللعوعىيكشفولمتتءمنتشعلانهااليهاوينبهيشرلمنتحتاجلاالمضيئةالنقاطبان

اهله.*يدخلهلاصعنا،اسيونكلالكنوزكخفي(لتيالمصةالزواياعنوالبحث،نفسها

هوكمابالحديثواكنفىالمظلمةالزوايايضءلموهوس03لصاحبهيذكرالذكطالشيءهوواضاءتها

الجمع.لدىمعرولىالتجديدمراحلعنكنبتهاانىالقليلةالجملانشكلا

واجمنلى،الشعرعنكاملةدراسةتقديمالمديثالنق!يستطعلملمشكلةمتممعنيبحثونللذينكاملةفائدةت!دمانيمكنلاالشكلي

مما،والاخراًلحينبينمتفرقةمق!تبعضبقراهةاجمعهم*دبقراهوبسطعرضمجالفيلستاننيوعلري،الحديثالشعرشكل

عن:انتسلالالىيمحثوناامكانيةالى*شارةاردتوانما،مفصلاوبسطا!رضاالمشكلةهذء

!ربينمدوجود-اوعحسباتالطضرةعناخارنابهالنبرالقديمةبحورناكلمناًلاستفادة

وظويرء!ينهفيتسمماًنيجبالتيلم!تامسمرولةعق-2السيمتماملمراسةمرحلةفيالانوانا..الحديثةالحضارة

الفرصاما.شعريامثقفينيخرلاشفصتاضةفصا"لدنث!رترفضوانامكاثيةملىللدلالةنموذبيةقصالدوثنابة،بصلةالشكليةالناجبة

.يقو!شيئالديهن5يبشربشكللشخص5ينموريثمالد!كوها.الممل

.يوضحلمانهمورا-!فيالنقدعا-لقهلىيقعاـللي*خر!مان:*يساسي.سؤالناجوابعنننحثوعمنا*ناًلشعرتركنااذا

عنواختمهالحديثاًلشعرضمونضوهيةمومنهحيةدراسةبعورة؟اًلحديثالشعرحركةتطوبرفيالنقدقصرلماذا

التي!يرةالسيئةخصائصهالىيشرولم،الق!بم،لشمرمضمونهووحقيقي.سلينقدوجودعممباننقولاستصئا.هندبما

ثنييه:اثعمار!هنالابع!هاالىاش!تظهرالنقدقيمةلاقيهملا!ن!نتادالديناباننلمياناما،اًلسبب

الحديث.الشعرقصائدمنكرفيمتطسكبناءيوب!-افهو...وكوينهخلقهعلىيساوربما،يوفحهبما،يقممهبما

ا!صيت،مناءفي!شارد!والتفاصيلالجزئيانمنكمرانجدفنحئ:بفضحلم

،المتميزةالجوانبممشفعلىيسامدمامئهاالشاعريختارانوالفروضثركيزفيالحديثالشمرعلىاننطفلونلعبهالذبماالموبر-ا

اًلتيةالفيكوف!حد!هنىلهاانباعتبار،الجوانبهذهابرازثمثم،واحتقصيدةواستثنوا،كبيرةمجلةايةافتحوا-عليهالهجوم

مئها.يعبر.متطفليننماذجكلهالبافياًجعلوا

كمرةبسمببممناهافقدتالتيالرموزوكلرادالتقليدظاهرة-ب

والسندلادلهلاليا،يدواىوالمسيحوالصلب.كسيزيف*سعمال+!ي!،لالا
....--!"اسخ!7+يثنطسأإدسث!!77-عس!.

كما،ل!ئيلفطيكرارفجرد6فاذاملماتيكررالشاعرئرىائنا-7!3!!ممصر+!+حى!-،!ولس!-!في*د!ي!*؟""6+!ع!ك!ت!

يكولع!قهعإكلم!ص!طللوأننقئيدبالطكلدزلهالمدملامىقةجبئعاسمكنمبوواممثطفهللسعرمممنهن"-(شفي!؟.إ؟؟

...كخمرهاو!دمالتجرب!وسطحية*حالةا!؟!ة!!!!ف!مئ+ميهـ!!+!؟تمض!!-!*!!-+-،!!إ

افافيةقيمةايةكعطي!الىللدرب،اًبئهوممطلل!!محرحرع!والعموكهاطغريبةاأأأ-ب!-/،!.!بر؟لمكل!نن!بر!!.--!!!!يئ!!بز!أأظ

..+ط1)1-!-.في!.!ذ!،خ!!إ!إ7

.الشعاراًثوكمرة،ح!ةقصالدفياًئخطاليةاًللهحةوحود-دأ-اااأحنرحئنء!----!-..كأ!-%اا!أ!أء2-!/؟اإمظأ

..!--(1-2-/عآء"!+كأث04؟ك!؟ابرءز!لآ-+-

يعوالسعرالىلكتبيرلبقرينولاوكالرلكتبدبعآل!لقىلقد!لىاًلمممبئ!مئارحغللسبعهحاجةفيلنا"1ااإ،إأاأ+---ملىئم!---ا%---+لم%أأ"إ4ني

الث!بية.هذءاستمرار،!.آ---.-!ءى-6ح!!(.(+!!أإ،1إإإ

-!،س-"--إء-

(ميركي،المساء،،،2لحزنصديقتي!ملا:بعض-مرارعاص!-%ا!اا.أ-لاغ+؟%-ء!-.لمحم!إ%نرأ2إلإ

ا

.!3ا-*إأ؟.-أأ

الجملبمضوعراد.متق!ةصالدةلعدفةشحنهالون،؟ا؟!1(طأ.ءلأ!ا

بئاءفيكسعملاومئها،والنفسيةالموسيقيةالدحةزيادةررقيكاإا.س-ث!،+(،211!-د---7-ؤ1117!إ،فيأ

النفسي.لالجوائحئاءفيولاالقصيمه"-شا!؟عالم.لم!ر.----1-،؟ةم2!؟.؟إش

علممصوألزحافاك!التي)طعللالنشي!.شو(ـذمقاح!رملى7؟!!اةأ؟-!ا7-،بم+كه!"--ذ!!-*1+لم!ب(!"!مم%)أذ% السعراءاع!مادلرىوهما،لىفيرمربالشعربعوربيىالمبمسو2!د!3!!
+طاأ.لأ

لضروركا.*واسنعمدماووولما!*-2...!"-شم."-+.!7"مأ!*!!!!1اخ.::

!إى!-بر-!لمأ!سالم+أ

لنعفالشعراءاستمالهيعليهاكنهيناحبركيسيةهدةئقطة3مم!-ا-07"--!-"-4!كض/.دنج!إاا!!؟نرنر--

..!يكىهـليوهلا6لما-صحيص!يح!حس.--.-----!ء"-ط!س.--!--اتم"س؟!7؟1-6%أيأغ رقمطجمثيةام!قيثهاوكل؟شصهاباجملالواحدهللنضيعلاالتشيلةاطت11----،

كم!عرائنامئدويرمسقيةطفنةكمكمةضع!-11ء!-2!ىأبم-2!!:!%لا+!-----------أ؟ت:ة:ة !،.+ا-ط!ص!ح!1؟-!ش-إ-!!!"!."-----
الحائركثعرمصاـثيمم!ريهطروحس112!!-ك"م.!!!سورلم001

!-و!ولنر.13
----!7".أحمم،"-!!سلمهض،4--ثا-!-

مئه.و*ستيحاءمعربيبثشمرطحراـوكرفهمش!سو+ا---!ص*.كل-:لا.لىأ!!هـ+ا"2،،--7.ص-:أ؟.!ننر-!

وطععرامكغربيهب!دبعرواكيمعفيو!ول.طتعميمؤيم!ق؟+إا"-ك!7دص-؟"لاش:؟*---كللم!د-"في؟!ى"لم%ء-نر:أ

النفسبهاكمركتيطعصيةك!بانامدد!عقاول.العديينط!+ط-+"!!"+---ص---!!-.12---!---س--س---.--!--!-!=----!:؟نر:

يورر*صليطسببوائفاكميامبوراهداـليسلأن،وحعشابهصىأ.ا!!!!شستم..!ص!ش!"نرص"ء-3!؟-"3"!!سء!"!3-ظ-!لم--س!""صإ!-إ:!خ%بر.في:أ؟!ش؟فيإأإةخ

!ظءيم!.؟ركل.صت-1.3هقي،-"-!ثقغيس.--إول.!!!!ت:.!غ::،.لإك-

!ع!تدييءهاكلبشكلواستممعهكلج!ليىكحواركرة-ط..س!+3،-".-صص./-!..فيلم+-اج.با.+؟!أ؟!بر

لأ

فيه..محيشميطمريوالقرالنفوسجمبالى
!"لمجزاتا!ئهبكل."نطاممس-!-كا!-ش!!لم؟سسممرو3اء،حعم-!3-

1لثقعةضألةوكبشعر!ناعئدالطب!صهطىالومعيةصول-ح!/إس-؟/جهـ!*!وهـيم!!3

الفهم.-ويوء

طعدثية.الغن!ية32إييص-س!!ب/ث!-ض!حميم!-+بلى/-!!-+-*-:جك!ئم!إ-أ"إ.
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موضو!يببدتاقوملالانياذكرهالمالخصائصمنجمرأاناعترفواًلكلمساتالامثالاستعمال.نجدنحناللغويةالذاحيةمنسي

..ايدينافيبماننفاء3والاالعروا*ناقوسقرعهوفعلتهماوكللزمنتعودالتيوتفاسرماورموزهابمضمونهاا+نصال.دونالشعبية

ولم،الواحدةالتفعيلةإثصص(قمعالجةطويقةافصللملانا.والمستقنلبالحاضرربطهاعنوالعجزنشاقاكلوعمم،مضى

،ونحير.هذامنشيئاإدصللم..العربيالشعرنثاكيفافصلامتبادعلىالعطفحرولىمنبحرلىالقصيدةبم!مسالة-ك

المدججين.وفعقعةالفحولهـديرمنخالبسيططدىبحديثواكنفيتنفسخلالمستمرةوانها،الماضيالزمنفيامتداداللقصي!ةان

البداية،هذهيبداً،قاصبحواالشراءبعضاننلاحظونحن،الشاعر

لععاط(نكماللعشقوقلةالتقليدلمجرددلكنالماضيالزمنفيمستمرةالقصيدةلانلا

الادابفيهجاز.الفنيةاًلخبرة

بههة**"******يهيه!يمه***********!ه*بهه!ه*،**"كلي*"!ههه"!*،،*!ه!*!هله،*"سهي

؟؟((لاأصدقاء..أرضلا)ا

الطرإقفيسعادتيكانت..جديدةالىحضارةمدينىمنمربت00ارهاقااللاحقيقة*؟

الخواءوالزيف.كانالاخرالشاطيءوعلى..لحظة

روماشوارعفيبهايطوفتغمرني،الابعادتغمرسعادةأظنيوى

العيونصفاءعنيحدتهايتبصيشيءلا(1)أ

للصعجبينتضحكوباريسسماواتبىارضيصافيةزرقلءنا....هـ؟
الحزينالطروبفييناوفالى!اتىفيا!لىانادركاًكادد!طصدر..اررربعلىمالواكيرور

:الحالمونيرقحىلحنهعلىعباراتيفيجديدمنولادةالمغفرهمقبرلاتعرف،الريحشتائية؟

"سلءنفسينيتضىءممطرهبصحرائهمتمرخطانا؟

!االح!معاخهمطرعقىح!سبىمنتهىفيالانجرهالى،منفى،اللهالى4

....(!أ)سكلرى

احالمجن.1،المعاملدرب

الر!قيجنوالحواصلدكل،دغحسمسائيهرياحصلصو*

الحزين:ف!بينماوفالسالليلنجومتنلجىلاترىوقؤادة،ذاتوعشاقبر

الع-ونصفاءكضوءرذوب،إذوبربيعيهسماء(؟)!ه

ربغراجبواشعربالطلأومرشوشة!ماصدقاءلا4

بكلجيب-بموالواسمبم!يىءب!يوفيهمجهولهصحراءفيالماءكقطرة؟
حتونصوتينبوع،اقهرقمن--.ضمائرهمجفت

(6)الشماليهال!حارلاباسمماك2تعمححعىمغسولهالشمسبانفعالاسفنجةلما

.-..ءبهممزيفون4

)حضاف!ملونمرمينونلأحدافياتمولحمرباصكلماق!ألنحومواحبولهوتهريجادعاءغور4

لمه..!ء....يمضعهم-الرعبلمه

ءبل!تيرو،اليح!عماىكطامنتكانضبىباشوا!امروصيادينواسمعم!لو!الحسدرضلوعفبىىودة
فه:ارءمن..الشماليةالحارأسماكلاعنن

..يدهملحيكان4

!اومطفأذحزينةبهـاوجهنتكطءلاأ-،قلجبى"الحفيارح!يالىلىظمئتطمغلولهالجنبين.والىتشنجا
اعماقهافيلحمى اياببدونفارحل

ل!لحط!أملافيمحعمالردع!ى،فعقآ.اًل!ارةفهمأعر

سدهبلا،لمبلا)باطراأحصرالىاحبا!

ماكنت

(م)ءالشتلحزن

من؟سلالصلفيالسردينعل!في
:اذ!بالاالمشا?وأصدلاء

ممهاعناقهافيالكروموتلجسصساجملهاأومهاحلامهماتمرصراضهموانت

أوالزهوروالت!.النحاسمنأطفالها..ـالمساعحومكأن..يحملنىالفضيالزورق3.(.لاارضىإ

المعالللامدلمهالطويلالطريىفييرالعهاسلاد

الليالفىمفتحاتعيونهاانغامه!اابدع.لترقص

وابأمايعرفوالمكأنهمالسماءوجهتضويءيملكنيالبحرلمه
برمزيفهحضارةأحسهاالهلمهلاًعمقلهلتثيرفىزمتىواللاشىءوالريحوالشيمس4
لاي!

سلطانكمالواحلامهاصباهااعير.وطنىهنلها،جديدمندهو

*حععم**ء**4.كلهي،*

45



.!كي،
رهف!ش!!!و!لافىاهـ-مز!صف!طزصصى!لمجعزيىس!؟أ

لاخفافهمالممالعنرانواظن،ا!خربعمهافيواهفقواالقصائدبعضاوبعيدمن-و*دبالفنبمص!معيز.ارتبطانسانكليملم

حركةيعرفلمالادبيتاريخناوانالاولىالوارهافيالتجربةكونهوالقضاءبستطيعناقدمنما،احدمنماانه-كليااوجزئيا،قريبمن

الشعراءمنكببرونبمدهمواتى...القوةوهذهاًلعنفهذالهاوهجها.اطفاءاو،الاماميةالصفوفعنابعاثطيسهـتطيعاوعبقريةعلى

به،يقومونالذىللعملتفهملونذاتهاالطريقعلىيسيرونالشباباتمقدلورعنوبالاخعى،النقدلورعننتساملفنحنذلكومع

سببتالتيهيالدخلاءمنالكرةوهذهوالدخيل*صسيلبينهموكأنارفضلانيذلكوا؟كدلحديثااًلشعراًقول.الحديثالشعرفي

الطاقةتسشغلكيفنعر!لملانها،الص!يثالشعرعلىالهجومممالشعرتافهةمباراتمنوالصحفالم!تبعضفييكنبماالبمهمنذ

،جديهدةموسيقىقخلقكيفتعرفوام.النحودهذءفيالجمالية،شعر!اوشعرهيعئديالقضيةان0.المشعورالنثراوالمنثور

...رائعبشكلالخارجيالاطارمعومننوافقةالنفساعمادمننابعةليحضرها،النفسطلمابوابويفتح،الحقائقمنضخم!عددايعطيشعر

،الحاضرةقصائمنامنكيرعلىسيطرالنيالنثريةطابعنفسرلىلهذاالذكرياتائقالفيهكلمةكلممحملشعر،فيهاويؤثرمشاعرهايوتر

هذافيالهاآوالثيء...مثلاكالادابالكبيرةمجلاننافيحتىانهاتعنيالشعريةالقصيدة..الصورواجمل*حاسيسوالاف

الشعراًءبهقاموما.الوإحدةاًلتفعيلةامكانياتمعرفةعدمهوالموضوعالىيصلولا،العمقمناعمقعالم،فيهللزيفالرلاضيقيعالم

واًعطا"يهاتغييرهاالىالالتفاتثونالتفعيلاتبعددالتصرفهوشيء.لااوهذامنشيئايكوناًنيجبالشعر..نسرتحليقه

فبلسهمناجدادناهليهيجسرلمماومدساكنكزيادة،جديدةاشكالافيالانيكمبماكاناذافيماالقاريءايهاتسالنياناتحب

اكثرغيرهاوقصاند)4(دقم،الطوبلالبمرتفعيلاتفيفعلتكماف!الحقلك؟لاامشعرا،ثواوينمنيئشروماوالمجلاتالصحف

وتنوعا.وضوحاتقراانيكفي،واضحاصريعاجوابااطيكاناستطيعلاولكنيهذا

بعجزهم،يعنرفواانقونطجزينشعراؤناوقف*النقطةهذهعند..جوابالىسلراءكهابعد-معااًلوصولئحاولوانالسطودهذء

وهذا..كلهالقديمالشعرعلىبقسوةالهجومالىذلكتعدوابل.قرننامئتعففيمصراعيهاعلىفتحتجديدشعريعالمابواب

والشيء..بالثورةتجوزانسميهلكل،تحديدلكلمخالفاعتقدكماعباقرة،ومسوخعمالقة،وصوبحربكلمنالداخلون..الحاضر

القديم،الجنرتشعباتوإدقاصغرهيالجديدجذوراناًلواضحيدخلونكببرون...ومتطفلوناصيلون،ومهرجونمناضلون،ومزيفون

هـ-ان"اًزوىالصلةممانتوكلما،اتصالاشدبتربتهموصولةوانهاها،ملامحهمنيبحثاحدلا،بسألهماحدلا،العريضةالابوابهذهمن

قمولاواكثر،والاستمرارللبقاءوقابليةوخلقاابداهااكثرالتجد!!الىكتحولانيريدونجنة؟انيتممن:وجوههمفيبصرخاحدلا

الكيير.الوطنهذااجزاءفيوستعيشالانتعيشالتيالاجياللدىبولدانقبلالشعراءبهاحلمئوروئافله،موعودفردوس،جحيم

؟التطورهل!تجاءمندناالموجوثث!النقادعملماذا،اذنا!لواب،هذهعبرالطخلةالك!رةبهذهيغلقوهاانيربدونالقيسامر؟

.اًفاعواالجميعولكن،بعنفذمهاوبمضهمالحركةمدحبعضهم.ولادلهالىاًشرالذيالجديدالشعريالعالمابواًب

ولم..ويوجديحم!انيمكنماالىينتبهواولمحدثفيماالوقتعلىلعتمدالحديثالشعران!لىنادمناشهر،معلومابات

معرضيعرضوفد.المعنىاوالشكلناحيةمنواًحداشينايضيفيااساسيةكوحرهالبيتاًوالشطرةعلىاعتماد..بدلالواحمةاننفعيلة

يتبعهاحىالجيدةالنماذجلناليقممشاعراليسالناقدبان..بعضهمعند*نوحتىالماضيةالقرو!فيشعرائناشعارأتكانتكما

نواحيه،جميعمن*ديالممللضائقموضحهووائما،الشعراءال!سيكيشعرنالطوراسبابعنالعجالةهذ.فيللحديثمجالولا

...الالساسيةالمهمةبهذهخىيقملمالناقدانةعاقولولهذالانذلكعنللحديثمجاللا.اًلجديدشكلهالىبحورهمنجزءفي

فييمرانيجبالعربيالشعراشكالتجديدانامتقدئااو*وفساع،نابليونحملةمنذبالغربكا+سالومتشعبةكيرة*سباب

مراهل:ثلاثالعربرىشرقنامنهامالىالتيو*قتصاديةو*جتماهيةالسياسية

التفعيلةذاتالستةاًلنحوداستممالمرحلةهي*ولىالمرحلةس001.المهجرالبهنال!ل!كون،اًلهجرة؟لىافراد.بعضواضطرتكبرا

التفعيلةبشكلكصرلىسوهمع،فعلناهماوهذا،مرةمناكرالمعكررةالشعراشك!لقصورالثهكلمذاانتشاراسبابفنكانوربما

نقر؟ها.التيالقصمدافلبفيالنثريةالىقاثنامماوجماليتهاوكاهسمان،كشاعراشرديخصماجميععنالتعبرمناه!سيكي

التصيلةفيهاكترولاالتيالبحوراًستعمالهيالثانيةادحلة-2مجال!اقول.الصفرهذا،عالمنافيوبالتانيامةفيمسؤول

واحد،انفيومجزوءكامللثم!كل،والبسيطكالطوبل،الواحمةكتابهفيمجصهةستصدراًلتياحمةن!ل!مقسفيلانللافاضة

..اًرضلاقصيمةمن،رقمومي!د2رقم"اقانيون"فيقعلتكما.هذاهنيغنيناماهرهامقالاىوفي،قريبا

لماخرىقصائدوفي،السريعةاًل!لمةبهف!المر!ة..اصمقاءلاكحويرمن*نحتىاًلشعراءمملهماكلكاناذا،سؤيلهنايبرز

...موسسيقيةام!ائياتمنفيهوماالمجتثبحرهنااذكرواانشرهابالبأفيئفعلفماذا،والثورة؟لتجديدبدههوالعربيةالبحوربعضئمكل

الاعاريضوتركيب!يمهتصي!تايجادهيالثالثةالمرحلة-3ونغض؟كاملبنوتجديدثورةالىندمولمناماالعريالشعربحورمن

هلافياًلنفسعالممنمرفناهمامعيت!3جديدبشكلالقديمة؟وحافوبشاركللهطريقةالقديم!بثطريقةامتابةمن

المرحلةوهذء00الموسيقيةالنواحيحوللراسدمنجدوما،العصرفيمريضةنسيبعندالشكللهذا*ولىالبلورنجدانيمكن

حضىيصفلما!دبيتاريخناوبانذاكهاالعربيةاللغةبطئيعةتتعلقشحروب!رالمحةفد،ومندالتلوهبيمصطمىوهئدقصث!بعض

وثورهم.سيئالشعراءمهمةلبر،وهنا.الزمنبعضالىويحتاج*نالىالتفتواانهمهوفعلوءماكلمنالبيايالوم!وعبدالسببد

جيلةقص!لدثنابةليسالشاهرواجباناًلىنصلهذاومنالواحدةالتفعيلةعلىفاءلتممواشعريةلحورستةفيرائعةخاصية

الجدبدةالحركةهذهبناءفيويشارديساهمانهليهبل،فقطواًئعةفيونجحوا،عئهيعبرونالليالممئىحسبحيراومرةوممرارها
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والم!رجنى،اًلاقزاموجهكلالعربضة*بوابيغلقلموهو-؟الجمبعاخبرهنا.انعليوليس..وجهدومومبةثقافةمنيملكمابكل

ضيقايكونانيجبالشعربدان.والممعيناللعوعىيكشفولمتتءمنتشعلانهااليهاوينبهيشرلمنتحتاجلاالمضيئةالنقاطبان

اهله.*يدخلهلاصعنا،اسيونكلالكنوزكخفي(لتيالمصةالزواياعنوالبحث،نفسها

هوكمابالحديثواكنفىالمظلمةالزوايايضءلموهوس03لصاحبهيذكرالذكطالشيءهوواضاءتها

الجمع.لدىمعرولىالتجديدمراحلعنكنبتهاانىالقليلةالجملانشكلا

واجمنلى،الشعرعنكاملةدراسةتقديمالمديثالنق!يستطعلملمشكلةمتممعنيبحثونللذينكاملةفائدةت!دمانيمكنلاالشكلي

مما،والاخراًلحينبينمتفرقةمق!تبعضبقراهةاجمعهم*دبقراهوبسطعرضمجالفيلستاننيوعلري،الحديثالشعرشكل

عن:انتسلالالىيمحثوناامكانيةالى*شارةاردتوانما،مفصلاوبسطا!رضاالمشكلةهذء

!ربينمدوجود-اوعحسباتالطضرةعناخارنابهالنبرالقديمةبحورناكلمناًلاستفادة

وظويرء!ينهفيتسمماًنيجبالتيلم!تامسمرولةعق-2السيمتماملمراسةمرحلةفيالانوانا..الحديثةالحضارة

الفرصاما.شعريامثقفينيخرلاشفصتاضةفصا"لدنث!رترفضوانامكاثيةملىللدلالةنموذبيةقصالدوثنابة،بصلةالشكليةالناجبة

.يقو!شيئالديهن5يبشربشكللشخص5ينموريثمالد!كوها.الممل

.يوضحلمانهمورا-!فيالنقدعا-لقهلىيقعاـللي*خر!مان:*يساسي.سؤالناجوابعنننحثوعمنا*ناًلشعرتركنااذا

عنواختمهالحديثاًلشعرضمونضوهيةمومنهحيةدراسةبعورة؟اًلحديثالشعرحركةتطوبرفيالنقدقصرلماذا

التي!يرةالسيئةخصائصهالىيشرولم،الق!بم،لشمرمضمونهووحقيقي.سلينقدوجودعممباننقولاستصئا.هندبما

ثنييه:اثعمار!هنالابع!هاالىاش!تظهرالنقدقيمةلاقيهملا!ن!نتادالديناباننلمياناما،اًلسبب

الحديث.الشعرقصائدمنكرفيمتطسكبناءيوب!-افهو...وكوينهخلقهعلىيساوربما،يوفحهبما،يقممهبما

ا!صيت،مناءفي!شارد!والتفاصيلالجزئيانمنكمرانجدفنحئ:بفضحلم

،المتميزةالجوانبممشفعلىيسامدمامئهاالشاعريختارانوالفروضثركيزفيالحديثالشمرعلىاننطفلونلعبهالذبماالموبر-ا

اًلتيةالفيكوف!حد!هنىلهاانباعتبار،الجوانبهذهابرازثمثم،واحتقصيدةواستثنوا،كبيرةمجلةايةافتحوا-عليهالهجوم

مئها.يعبر.متطفليننماذجكلهالبافياًجعلوا

كمرةبسمببممناهافقدتالتيالرموزوكلرادالتقليدظاهرة-ب

والسندلادلهلاليا،يدواىوالمسيحوالصلب.كسيزيف*سعمال+!ي!،لالا
....--!"اسخ!7+يثنطسأإدسث!!77-عس!.

كما،ل!ئيلفطيكرارفجرد6فاذاملماتيكررالشاعرئرىائنا-7!3!!ممصر+!+حى!-،!ولس!-!في*د!ي!*؟""6+!ع!ك!ت!

يكولع!قهعإكلم!ص!طللوأننقئيدبالطكلدزلهالمدملامىقةجبئعاسمكنمبوواممثطفهللسعرمممنهن"-(شفي!؟.إ؟؟

...كخمرهاو!دمالتجرب!وسطحية*حالةا!؟!ة!!!!ف!مئ+ميهـ!!+!؟تمض!!-!*!!-+-،!!إ

افافيةقيمةايةكعطي!الىللدرب،اًبئهوممطلل!!محرحرع!والعموكهاطغريبةاأأأ-ب!-/،!.!بر؟لمكل!نن!بر!!.--!!!!يئ!!بز!أأظ

..+ط1)1-!-.في!.!ذ!،خ!!إ!إ7

.الشعاراًثوكمرة،ح!ةقصالدفياًئخطاليةاًللهحةوحود-دأ-اااأحنرحئنء!----!-..كأ!-%اا!أ!أء2-!/؟اإمظأ

..!--(1-2-/عآء"!+كأث04؟ك!؟ابرءز!لآ-+-

يعوالسعرالىلكتبيرلبقرينولاوكالرلكتبدبعآل!لقىلقد!لىاًلمممبئ!مئارحغللسبعهحاجةفيلنا"1ااإ،إأاأ+---ملىئم!---ا%---+لم%أأ"إ4ني

الث!بية.هذءاستمرار،!.آ---.-!ءى-6ح!!(.(+!!أإ،1إإإ

-!،س-"--إء-

(ميركي،المساء،،،2لحزنصديقتي!ملا:بعض-مرارعاص!-%ا!اا.أ-لاغ+؟%-ء!-.لمحم!إ%نرأ2إلإ

ا

.!3ا-*إأ؟.-أأ

الجملبمضوعراد.متق!ةصالدةلعدفةشحنهالون،؟ا؟!1(طأ.ءلأ!ا

بئاءفيكسعملاومئها،والنفسيةالموسيقيةالدحةزيادةررقيكاإا.س-ث!،+(،211!-د---7-ؤ1117!إ،فيأ

النفسي.لالجوائحئاءفيولاالقصيمه"-شا!؟عالم.لم!ر.----1-،؟ةم2!؟.؟إش

علممصوألزحافاك!التي)طعللالنشي!.شو(ـذمقاح!رملى7؟!!اةأ؟-!ا7-،بم+كه!"--ذ!!-*1+لم!ب(!"!مم%)أذ% السعراءاع!مادلرىوهما،لىفيرمربالشعربعوربيىالمبمسو2!د!3!!
+طاأ.لأ

لضروركا.*واسنعمدماووولما!*-2...!"-شم."-+.!7"مأ!*!!!!1اخ.::

!إى!-بر-!لمأ!سالم+أ

لنعفالشعراءاستمالهيعليهاكنهيناحبركيسيةهدةئقطة3مم!-ا-07"--!-"-4!كض/.دنج!إاا!!؟نرنر--

..!يكىهـليوهلا6لما-صحيص!يح!حس.--.-----!ء"-ط!س.--!--اتم"س؟!7؟1-6%أيأغ رقمطجمثيةام!قيثهاوكل؟شصهاباجملالواحدهللنضيعلاالتشيلةاطت11----،

كم!عرائنامئدويرمسقيةطفنةكمكمةضع!-11ء!-2!ىأبم-2!!:!%لا+!-----------أ؟ت:ة:ة !،.+ا-ط!ص!ح!1؟-!ش-إ-!!!"!."-----
الحائركثعرمصاـثيمم!ريهطروحس112!!-ك"م.!!!سورلم001

!-و!ولنر.13
----!7".أحمم،"-!!سلمهض،4--ثا-!-

مئه.و*ستيحاءمعربيبثشمرطحراـوكرفهمش!سو+ا---!ص*.كل-:لا.لىأ!!هـ+ا"2،،--7.ص-:أ؟.!ننر-!

وطععرامكغربيهب!دبعرواكيمعفيو!ول.طتعميمؤيم!ق؟+إا"-ك!7دص-؟"لاش:؟*---كللم!د-"في؟!ى"لم%ء-نر:أ

النفسبهاكمركتيطعصيةك!بانامدد!عقاول.العديينط!+ط-+"!!"+---ص---!!-.12---!---س--س---.--!--!-!=----!:؟نر:

يورر*صليطسببوائفاكميامبوراهداـليسلأن،وحعشابهصىأ.ا!!!!شستم..!ص!ش!"نرص"ء-3!؟-"3"!!سء!"!3-ظ-!لم--س!""صإ!-إ:!خ%بر.في:أ؟!ش؟فيإأإةخ

!ظءيم!.؟ركل.صت-1.3هقي،-"-!ثقغيس.--إول.!!!!ت:.!غ::،.لإك-

!ع!تدييءهاكلبشكلواستممعهكلج!ليىكحواركرة-ط..س!+3،-".-صص./-!..فيلم+-اج.با.+؟!أ؟!بر

لأ

فيه..محيشميطمريوالقرالنفوسجمبالى
!"لمجزاتا!ئهبكل."نطاممس-!-كا!-ش!!لم؟سسممرو3اء،حعم-!3-

1لثقعةضألةوكبشعر!ناعئدالطب!صهطىالومعيةصول-ح!/إس-؟/جهـ!*!وهـيم!!3

الفهم.-ويوء

طعدثية.الغن!ية32إييص-س!!ب/ث!-ض!حميم!-+بلى/-!!-+-*-:جك!ئم!إ-أ"إ.
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موضو!يببدتاقوملالانياذكرهالمالخصائصمنجمرأاناعترفواًلكلمساتالامثالاستعمال.نجدنحناللغويةالذاحيةمنسي

..ايدينافيبماننفاء3والاالعروا*ناقوسقرعهوفعلتهماوكللزمنتعودالتيوتفاسرماورموزهابمضمونهاا+نصال.دونالشعبية

ولم،الواحدةالتفعيلةإثصص(قمعالجةطويقةافصللملانا.والمستقنلبالحاضرربطهاعنوالعجزنشاقاكلوعمم،مضى

،ونحير.هذامنشيئاإدصللم..العربيالشعرنثاكيفافصلامتبادعلىالعطفحرولىمنبحرلىالقصيدةبم!مسالة-ك

المدججين.وفعقعةالفحولهـديرمنخالبسيططدىبحديثواكنفيتنفسخلالمستمرةوانها،الماضيالزمنفيامتداداللقصي!ةان

البداية،هذهيبداً،قاصبحواالشراءبعضاننلاحظونحن،الشاعر

لععاط(نكماللعشقوقلةالتقليدلمجرددلكنالماضيالزمنفيمستمرةالقصيدةلانلا

الادابفيهجاز.الفنيةاًلخبرة

بههة**"******يهيه!يمه***********!ه*بهه!ه*،**"كلي*"!ههه"!*،،*!ه!*!هله،*"سهي

؟؟((لاأصدقاء..أرضلا)ا

الطرإقفيسعادتيكانت..جديدةالىحضارةمدينىمنمربت00ارهاقااللاحقيقة*؟

الخواءوالزيف.كانالاخرالشاطيءوعلى..لحظة

روماشوارعفيبهايطوفتغمرني،الابعادتغمرسعادةأظنيوى

العيونصفاءعنيحدتهايتبصيشيءلا(1)أ

للصعجبينتضحكوباريسسماواتبىارضيصافيةزرقلءنا....هـ؟
الحزينالطروبفييناوفالى!اتىفيا!لىانادركاًكادد!طصدر..اررربعلىمالواكيرور

:الحالمونيرقحىلحنهعلىعباراتيفيجديدمنولادةالمغفرهمقبرلاتعرف،الريحشتائية؟

"سلءنفسينيتضىءممطرهبصحرائهمتمرخطانا؟

!االح!معاخهمطرعقىح!سبىمنتهىفيالانجرهالى،منفى،اللهالى4

....(!أ)سكلرى

احالمجن.1،المعاملدرب

الر!قيجنوالحواصلدكل،دغحسمسائيهرياحصلصو*

الحزين:ف!بينماوفالسالليلنجومتنلجىلاترىوقؤادة،ذاتوعشاقبر

الع-ونصفاءكضوءرذوب،إذوبربيعيهسماء(؟)!ه

ربغراجبواشعربالطلأومرشوشة!ماصدقاءلا4

بكلجيب-بموالواسمبم!يىءب!يوفيهمجهولهصحراءفيالماءكقطرة؟
حتونصوتينبوع،اقهرقمن--.ضمائرهمجفت

(6)الشماليهال!حارلاباسمماك2تعمححعىمغسولهالشمسبانفعالاسفنجةلما

.-..ءبهممزيفون4

)حضاف!ملونمرمينونلأحدافياتمولحمرباصكلماق!ألنحومواحبولهوتهريجادعاءغور4

لمه..!ء....يمضعهم-الرعبلمه

ءبل!تيرو،اليح!عماىكطامنتكانضبىباشوا!امروصيادينواسمعم!لو!الحسدرضلوعفبىىودة
فه:ارءمن..الشماليةالحارأسماكلاعنن

..يدهملحيكان4

!اومطفأذحزينةبهـاوجهنتكطءلاأ-،قلجبى"الحفيارح!يالىلىظمئتطمغلولهالجنبين.والىتشنجا
اعماقهافيلحمى اياببدونفارحل

ل!لحط!أملافيمحعمالردع!ى،فعقآ.اًل!ارةفهمأعر

سدهبلا،لمبلا)باطراأحصرالىاحبا!

ماكنت

(م)ءالشتلحزن

من؟سلالصلفيالسردينعل!في
:اذ!بالاالمشا?وأصدلاء

ممهاعناقهافيالكروموتلجسصساجملهاأومهاحلامهماتمرصراضهموانت

أوالزهوروالت!.النحاسمنأطفالها..ـالمساعحومكأن..يحملنىالفضيالزورق3.(.لاارضىإ

المعالللامدلمهالطويلالطريىفييرالعهاسلاد

الليالفىمفتحاتعيونهاانغامه!اابدع.لترقص

وابأمايعرفوالمكأنهمالسماءوجهتضويءيملكنيالبحرلمه
برمزيفهحضارةأحسهاالهلمهلاًعمقلهلتثيرفىزمتىواللاشىءوالريحوالشيمس4
لاي!

سلطانكمالواحلامهاصباهااعير.وطنىهنلها،جديدمندهو

*حععم**ء**4.كلهي،*
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*"*4!ه*3*م!*،!***"،***!**"!هكه*م!!ه!هض*****"،*"**،*"*،*"،،*سي!ه

:ء..*

ئجيمضزالمسمىهمسضط...!

ممه*
*"

*!،"!!لأ*كلأكهممهلهلمهلهلهلهله!هر*******،****ء***كا
-ء لىلإجمج!مزامصسنممه

ا.الوقتطولبعينيهاتأكللنيفانها!انااما،منة1تراهاانتساد!مجمولانحبلانطرفيهامنتل!،المائعالهواءفيعلقت

آمنة.انهايعني،آمنةاقولعنسا-نتعرض.ش!ارعاًربعةمقرلىعلى،عاليةونافذةكهرباءممود

سمأفقأهم!ا،-.!ؤوسهملرفعقليلاجهثوالولاعينوما

.ئادكاصو.لهوذوبع):بصركاخفض!فعلتاـئعينيئهسافقاوؤرءلت!رغةالخنافسمنطويلخيط..ويمرولط.ءويمرون

إ.0.حياءفليل،حقا(الغرىيجوبصداهفبمالدميجلدالصقيممنارجلهمتئن،متراًصةصفو!فيانتظمت

،كضبا.حقدامعحونةنحالسعةحثالاتحلقيفيريقيوتحولسحهقةاشهر.المطرمناشهرثلاثةبعد،اذارفيصقيع.عروقها

فلمقد،ليفعلكانوما..لسانييقذفهاانقبلاًلكلماتاختنقتسخيةكانتالطبيعة:خلالها،الهطولعنلحظة،اًلسماءتوقفتما

4..صنرةعليهدست(،...مطربلابقيتمدينتي"لكن...فاضة

ونحرهـ،عروفهاشاختفقدتعبدلاتئهللاالارض،..الأرض
سقط،الكرسبمجد-هـعلىمنلاتقعرلفسيالملمكنتبينما

وتل..وشخماخمشاف!هتعملالقطةفشحت.يديرهنالمنر"لاش!ر.مئاتتننقذإراتهامنيعف،!فنةتربننها.والسةمالدود

.05،العصافببرحتى..البطونعلىجميعهاتزحف،باليةهوامحشراتها

البارحة،،عليناورصا،بياضعلىخغراءفصامعةالاورا!بينمناهاثهـا/توب،وتلتاعتئنالخنافسهذهإ؟..قئحف،مديننننفي

و،الدبم!معاولوالتقف!تها".الجئائراسبى"بمناسبةطارررفيقيدعلمنالمتفجرقيحهساسيولوتهدر،المهينةشوارعالمتعشرصأ

فنقطع:نجنمهليقرأووهحانتءتيمولا....تفئىلا،تورتلافهي،ذلكومع...ببحها

،،،اججزائربوع....ا-في..ساهـ..موا-ا،الثاجفيتعرءطلاؤمي.(لثرجهقءوحرارةالمطرنقاوةتئرب

اعين!!:علىيعرضهابيدهالقصاصهداً!ا،الجميعالىويننغت،...الا.عنهتاخذأنتريدولا،الصشيع

..وهلالنعمه:الحزاثربميالعلماًنظرواً-
واجصطدهم.،ص.وب"آاكفانفيمدفونةاًياديهم..ويمرون

فمه:فييمفغ!،اًيض!مو،قيثلات!فتواجيادهم،صوفيةمعاطففيمشرق
وحوهنا.!دضوارايتنارفعوا..الكافرينعلىينصرهمالله-

...!صذهومل...اصفر،ازرلى،اخمضر،اًحهر:الالوانمزركشة

اع!،بصرافيويصوب،شيطسيكمنبغتةينتففيالملهيمبالصوفءنكبات!عيونهمالوالهمعفسمجمةاختمادوهاانمان1لالو9

هـ-ئ؟امثالك7المهابهلىمظاهرةفيالبارحةاثنر-لت-.ولذاهـنة-ء"ا!داغهنهأنظراتعيونهمتغزل،الارصفةعلىتوكوك

اًلصراص!يرمنص!الحثهذاكلنبغنىالجزاـئريون؟رنا،نارربمافيالمقوفعهاكحولتلعق،تفهاوببماء..شمالهاوعنيمينها

العلي!باللهاًيمانميكغيهم...والخنافسمثافي،طكلتجوفوماارطيئةالجفرانلمطختوالتيالرصيفاتلام

برأسهةلهايظهرن!؟أمينحوعينيهويحول..مكهودةاًلاصلى!روبضاعةعيونمن

يمشى،حياءماببل،القطةمنيهرب:خببنتكهيهذ.!تفضلي-ناتيفبلاياهمنجيتطلعونولماذا1)1.0فووالى.فتطلعلانظرات

أهذاغيريصنعمافىاليقولي...المظاهبراتفي!"مقدرةانها..ردهافيلهمحيلةلا.دكاوددكهملؤوسهمفولىمن

هذاع(يخرإضنعماذا..المظاهراتفييفشي،القطةمنهارب".هـصناهبماوكنحر!ياليس.والديفالهماهلىا

!ذه،بتا!للأنهاءينايبي!اداخليفي،الأر،ال!لماىهذهلالن،عدفاتهحولحلفأد!دالمكد!دصوتهاذنيوكصترجع

مطلوت،وينث!رمالمطويها،المدينةهواءبهايعولالتياليافطةمنتأتياك!،العلياالمشيئةفيالمعتاددرسهطلينايلقي،البادحة

القماشقطعةتضرجفانسابت،الحمراءحروفهاهلى،المطرعلحهاقطتناحتى.المعصوبدأسهامنبهزاتتوا!هاميوكانتإ.فوقي

بالاحمر:،فدميهعندقابعةكافتفلقد..نتهداست!حدلثهاعجثها

مثردجزائريمببون.فهتتمسح

مسافنايعثصرواانا!بعاجةعلىيببنناالله..ابصارنالنخفض!اولاديياشجبروالا-

أفكمارراسيتزحممرةكل،الصعرينللمرةالمروىهلهاقر،تندلقلموالا،وضلتكغرتالشرية..لقارس5الشتأءمئاابخنياز

واستشعر،دمافيفنعصر،حدءعلىمنهافكرةكلترقالني.رجراـجةنحضبكلها0..حرايق،خلأنل،طوفاناتأاًلسيولهذهعليتا

م.لزحننيوكانهاالثاليةرفيقتها.إ.فيقاني

...الاوراسقممتخض!الملايينهن!دم،!عاانسابتحرو!منتشيةبهـت.الرطاهالقطةكلكعنقلادرعتحرقاكنتوكم

ال!سطالهذايكاد"ولالدطءمذ.مناتاما؟شهااناما".الملعونةبنظراتهاوتترص!دنيالثاتجتبنحدقتيهافيتكور،بقلماته

يصعقني.وقدوبرهاوؤنفذفعرق.بيديالصندزشاهرا،لاطرثهاوائدفعت

الطهرهناعن،عنهافرباءانهم..بهاصلتهمهرفتأهمازرادت،شهاافتربتوكلما.."نيابهاعنوممشرتمخالبهاأفهرفي

!ثعييثاه!ناتلقىلأ،اخرى،ضةيلااليافطةمذهوما.وطش!خ:زجرثي)نوممان..بوالديالتصاقا

لوحفوقهااـفتصبلقد..و*ستنكاروارونللامبلاة5غ!)حرعلىالارجولتكتظهرلاانك...آمنةاتركها!وشأنهادحثها-

اًجنيالمرطيلثاية،ملونكننمن-أ...الآمنةالقطط..الثط!
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النهرولكن.جلينيهركوة.فميزاويتيعلىنفودوارغوة،التفدم!المدينةهذءفياليافطة،اجنبيةانها

!يوالفل!طنبالفتهدرالي،العاتيةبموجاته،بيقذلىالها!ر،بكم،ععمفهم+.صعيعيةغشاواتدلفحتيحاعمالهماليرد

ولكني،امامنالوجودءينتنهونلا.انهم.."بللاابئ..!ة"ينشغلون،-رونهالا؟لكنهم..العاصفةوحمعاتتصىفوفىهي.عمي

مملهمعني..ابمدو.،اقربتكلما00سص!مثي..افا"اراء.الير!منوالصبالدناءاتبغرفعنها

اـثرب...كي،اليهأعملكيواسارصم..."وسطهفيداناضىلا...،اف!هبةائميفيأامض!،الصهففي،روفونرهل3

يختفيطحوهلفء،كثراًابتمدلقد..منثا..هيثااولكق..تفر!ايساسمت!ل،ا!ضامنهايهدبو!بل

فاس!،يصمئغدالصياخ.دار!ياللحالىواحادل..!النكزهذ.لهالريكنت،الصهففيير!تماليقالطارق
فانسندت..اهيوا،ادإ..منرلاأاً!ى..قاصدعياًذفه

..الفصلوكان،نفسهميلحاجةهمعيمدينةرجلقعد،ا

فيلا:واردحتطالرعلىد!ح،الحرارةعنتدةافقوليخففليحلقمزيئعندود!ل،صيفا

نفسد!ه!،هنا،اًظسيكم!هبمد-فقننيوكل،حمصالىنفسهالدجلما!اتوعدف..فرفاءبكلوحةله

05لهروحالهذيابزيننذ!عندددخل،طممروربمد،ايضااًلصمف
القله!-:حةاورلامرالمرجلقنعجب:نفسهاالزدفاءبالمروحة

إ..عسمن،طارريا،ظطيعقساليصيفمنصمدت!حةاورهذه،لقويةانهاحقاس

فتستشر،مقلتيكمن،تنسكلاالتيالدهوعهذهاكربس؟فماشتهاهيما،ميف

منتصعداقي!،الصرخهذء،اشربها.دافئا،حاراوجوثلد:بشفتيهولوح،مبهمةابتسامةالمقلنشفغهلىوهت

فانت.الهائمالرابهذاعينيكعنواخلع،فيكو!يفجوةكل،قويةلماشنهالانلا.،صيفالىصيفميصممتاًنها

واحدكلفي.قلبمجتفعببن،ورفيظتهدرفاقهبللاحم!ور"بنفينروح،امثادفىسلغرباء:استعمالها!يطريقتانلنا،هنالاننا،بل

هكظةبهافنروح،للحماصنةبيننا*،فيمااما.لكصرحتكمالهم

الصر9؟هذءممنىوهل-لى(اـمام!اراسهيمايل-وداحبي!ءالمروحةدكر

كل،تاديتهاعدوجولدفيهاكتسبكبيرةامملللئتظيك.لاس

...بيراوجودل!سيكونتكنمل!منمعا...لصها.طارلىيضعكولم

اجررالشارجوسطفيواتنصبت."!كبيراوجودهسيكونل!!النكنةانتهتلقدأتضحكلمبالكما-

:يقراواكيانظارهم.للمزيئالرجلسالهلومحرجسقالبباليخبرس

!نمث!ردجزهئرفيمليون(وامتعا!يبتبرآقلتها)السصرالهذاهووماس

معهماننأيثعرواًاناـلىلحاحةأتصنعوتماذاأالغدباءكرولو-

..بملمساة..تنهيهاضاحكةنكتةلمكرويتكلماأبكما..ألى-

المممرة.جبهته!لىاصفعهرحت،يباليلااومنهمولددرس؟طرلىياستضحكومنى

عوبوتلويها8!سضعلىتجشرثمهميعرحالح!ايمروبونميقىولعاتجمعواالىبراسهمؤسا،الوزنئقيلة،قراصةبكلماتوفلفني

نءالتنكلوحانزعوا.0بالقراًءةتكتفواولا!اقراوا!اقراواس:ابشارحزاوية

.م!ملا...إ...بفنوااوبمناديلهمعر!مهؤلاءيجففخى-

ئرلمسر!ينفوسنمذدؤوس!همعدسا،هوبهاعلطتعاهنماقوابةوفولغ!لونملناطمكغس!ماجسالعموتبول،حرايلتهبونالناسمن!معالزاويةفيهنا&وكأن

بيئهم:محعوتافرالنيوكننقط،بر؟و!هميممايلونوراحواالزعيمصورةتحتوففوا..قحاكلرقا

فهنا.اليهتصغيعلهاالصماءجصرانهيخاطيطسبألىت..اجسالعممعهاتشنح

..المئفلالوطنيهذا،يسمعهم!ولهسالمعنقحجعسثانهم،بالوانهم،بسيار.لهم،ب!بهم،بقطظهم!هرلاء

انيقا،لاراءالصوتهذاصاحبفيهااتبينشاحنةنظرةوالقيتيثىاثلميأخدون،سغرهقهىفي،تحتهايوقفون!تموتولاتحتضر

فرئبسية.جريمةبيدءيحمل،متعطرا...المساءمذء..يرونهاولا...ليت!دفأوااركيلةاو،قعةاو

خنافس.انهم

مرادسميرب!وىاخرشيناتصنعلا،عرصور،خنفسةعنكقالواايضامم"

(،باثهرا!والسرالقطةذجرغير

..**ء**"*بر****?"هءهعمء"**هحمعم*سممهـسع!!الا!ل!لى،الد!اًءلهذ.اذلكششيئااصنعاًننيمل

مي،البارتكنتكيف!معهمانني؟المثردين،اشعرهمكيف

؟ا!اهرة

ادبيةلراًسائا:الصخابةالنداًءاًتفيهاتلنعمالنديةالافئمةمنمدكان

ذلكفياًناكنت.."،جميلهيا!-جميلةيا..عربيةالجزالرلا

الادابدارمنئوراتمنعنكنحنا-بللابن5يا!بلابن5يا":واصخباهتفالعسد

بركلماتأ-لفوءا،ككنبلمدا":لاجمةلوخةوعصقنني،،...مبنتخلى

ورج!،يصيمنمحمومةبحركات"حرمان5اـهاللاباهتةاحسها

صنصالدينلميىو؟فس!عاليصاقبعينؤارحمق!حلفرا،أاستطعترما0.بهماتبرمتاللتننباللرتئاو

منمود.محمدللدحعورالحدلثاشافيمهلداسهايايمزقنيصحراءفيكانني.الممويةالحنابرتلكمنوعزلني!

.-.!فسو..وانفي،عينايوتظمأ0..!ثرسةبوحمةاحساسفيها

الماررةبقامتهمنتصبا(بللاابن)خيلا،فجاة،مينلا،وكريني

النقعيلرجاءا!ربةطصفةأزمةفيويتأملنييتعاظمثبعه.الكراماتحشدتالتيالسمراموجبهته

البئائر.فارم!مسقسقاماءيشعشعقمحاييد.هملا

!ميميمهمحاولا،فياهبهفيءيتىاثق،المم!"لنصقلكفيوان!دء
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ت-سىحيىرفما.،المطث-

الايمنعنالشطوطبراهامجدافينيتإرإعومضىجرإهفوقصياد

الماءمديدفعالعانيالخشبعلىمالالشطينبينويطو،فالقريهاهليعرفه

أ،نواءععشبصيادبذراعيلاحلوةحكنايآالركبعلىويديرصيدشبكةيحكيوجه

الاحإبابنسيانيبكيوبصإدرالملهوفغوثعنالموجرإبدمنومإميصرإ

حولهزالوامااطفالاالا-المعروتودوامالعينينمنيطلالقلبلكن

القريهشطعلىالمنثوركالطير.ءمبة*..!تإلمجنفيالفرحةويرثإرإبثرا

الجاربيتورنجاءواغاربلجمطالعهاالليلةللتإمممرإيسدالصيلدينجمع

السمالىحلقاتمنيولدفجرقصةيحكىوجناحعالملوجهيحجب

طإلهكانواالنإدطرقماتفيتصإربوخالىيخهـفى،قاربهلكن

شعبانياهمل"تحملىلا"قواربالصيدالىتنسابآلبةإوعلىنداءجدافيهخفقة

الاشجاإنالىتخل"لاقاربللقريةرفاقاويقلغنايالموجعلىمإسراه

تنتطركزالتماالقريةغناءيحدوهلاموكبهمونسعاءلماطفاك،ورجال

اجلك"منحزينوافتح!العيننمنيطلبشرلاالقزيهليلمنجا1افوتخرج

ا،!فممالاعوا!ايدوتلاقتافتعطينفيالغرحةويرشيشممصةالطلفيونجهالتحيى

العاترإالماءدقق؟توقفتحييبالامسزإكانتووجوهوض

العوإدهللىشعبانتدعواالشمسضحكات

..*.....
الوحدهداجىروحلتشعل!هالظلفييشعمجبينموث!

....بالامسكافتاألاطفالوعموإنالنتماطيء

ا*

الاجإابعوناحلىمااالجهمهللايامزادالقاهتعإدالبابعلرإالاحبابوحديث
تفتقدهلااضحإ!البندرسوقمنئدالعلتنتطر

لحنهالىيعودننسعبان

عينهفيالبسمةوتضيء!العيشرياحعخهشغلتها!الصيادشحبانقاربفي

رطبهنسيماتالوجوعلىالصيادلثإعبانيذرإمنالاحبابوعدماليوإفي

عذبهوخكاياتالرطبهبسمتهيذكرمنالاجدارارثاغلىما

،.2ألعذبهوحمكالا.(الخطوخفعفلحسإالرزقلكن
الملهوورعوتعن!-

؟......ال!ث!مكةشإجتهرأمنذ
اغإرورإودوام.العربهمييدكرمن

لا..*..ايس!ودإالماءتحتيهبطلم

الب!فئئححمسنالاوحدقاربهتخرقمنذأالصيدح!لقات
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ص--01

ت-7!-إ-صكا!---83!ص--ثا!ص-----
-!--س!ص-صم!--بصدف

ج!صص-"ص.صو!:ا-.---"-!---عبرث!جمر!!ائور

هذا،وا.نزانوثروةوذكاءجمالمن،شيءكلالمدينةروعتاننيالنكر)ءالجريمةبهذمسمعتمانكمشكلا

الىبابصارهمينفنواانعنيعجزونالذينوهماليمبالنسنةصحيحالذيءالصيللاثروالماحزناقلوبهمفانقزطت،اًلامندجالوددخت

لافني؟..لماذاالكبر..الغبي.نسمينيكانتمثلااذ!ا،النفسدخيلةصاخبادهامننبذاإنمقرأانكمالظنداغلب،نفوسكمفيطبعته

وحريتها.انطلافتهابامراناذعهاكنت.يكفيلاهذاولكن،الصحف

الزوجاتباناقوللانمضطراننيترونالحالةهذءمثلففيلم،عنيفصراعزوجتيوبينبينياحتمم،خلتسنواتفمنذ

حدالىبشخصيتهنشعورهنلان،بانواجهنالتصاقااقلاًلمتقفاتكانتجذورءانالظناغلمبولكنتام!،بدفةمصدرهتحديداشنطع

.النوعية-المساواةلتامننفروديااصبحالن!هيالحدوهو-الافراط.الاولىفواجناايامالىتمتد

يرتموهانيحبونصغاربأطفالاشبهويجملهنانفسهنق!يادةيفقدمنفارقزوجتيوبينبينييوجدانهالحيئذلكمندلاحظتفلقد

بائهم.2واصاتهممنمراًىعلىاًلزائريناحضانفي،الفارقذلكيسبباناتوقعلمولكني،بيننايفصلكبيرثقافي

لان،التشريحهلمامبلاهةاظهاربذلكقاصدااًكونانوحاشاالمدارداقلباناعتقدكنتلانني.مؤلمةكارئةالىيؤلبهيشدي!داخلافا

عدةفيالرجلمنافضلاداًةانيمتيررن،لديهمثيتبماهؤلاءيضمالذ!الخيطلانوذكا،.تبصرااشمعاتوازيانيمكنثقافة

فيالرقيقةالروحانهونلمسهاخنناالنيالئيءولكن.نقاط،بالقطرةالاذهانتستدركهخيطهوانماالانساناخيهالىالاننسان

الىنصللاكيرةاحيانفياصبحناواننا،تتضالىبداتاًلنساء.عليهامتفقاعامةرئيسيهءمناديهنال!وهن

فاخنت،اختلطتوالامزجةتغرتالطباعلان،المنزلفيدائمسلمادخلانهبحيث،رورهلعبفويخيكبرياءفانذلكومع

الامولى.اوتعقمت،اكثرالنم!اءعنالرجالداخذكعراـ،الرجالعنالنساءثقافتهذ)تلضيق،يفهمهااًنيمكئلارجلمنتزوجتانها!ومافي

مفزعة،حقي!عنعبارةلكمفممتهاالتيالصورةهذهكانتواذانفسهعااعتبرتفقدذلكاجلومن.وتجاربهوخبرتهالمامهوقلة

ثقافةانها،بهاتباهينيكانتالتيتلكئقافةايةمعافلننظر.المجتمعفيالممدوداتالتعيساتمن

الناساغلبانحينفي.مكانكلفياًلعرروحتثبه،بولسميةحاولتبلالايديم!وفاًقفلم،الامرهلىاحيال،اننيملى

جميعلا!نظرا،السعادةمنبحبوحةفينعيثياننايعتقرونكانوادعائملتمثبيتمفاوضاتفيمعيتدخلانمنهاطلبتثم،لهمها

تعصى.لااخرىواشياءواًصدفاءمالمن..لدينافوفرةالأمكانيات."لسلم

انهم-،خاطئةواحكالمتوهممنالناسأذهانيعتريمامدىتصوروا.لكونانيمكنالمعنىبهذاوهي،مثقفة-اللهسامحها-وزوجتي

مرةذاتواحرفت،بينناالخلافاتننببتفحينما.انفسهميضللون...لا0.ولكن.اءالمفبافيمنبزوجهااهتماماواكرعطفااشد

الناسحنق،منياهضلانهاعنهاتقولكانتالتيالقيمةمكتبتهافيوهي،شريرةهيوانما،الظاهرهوكماذكيةتكنلمفزوجني

شيخوخةوان،المعهوهيناًلشذاذمناننيوظنواشديداحنقاعلي.النفوس.نجنناحنفسيةلحالةانموذجذاتهالوقت

الاراجيفحوليوينشرونامرييتداًولونراحواثم،عفليارركتمب!ةرمتنينظرةم!رد.للموضوعتكترثاق!زوجتيفانالامرومجمل

لقد،نزاعكلوفي،قضيةكلفي..سلفابجاننهاكانواانهمنظسامقوضتوبذلك.متقززةشبهعنيبطر!ااشاحتثمبها

مجموعان.فاتنةامراةكونهالمجردالامبرربلاشفقنهممثاركانت.-الفاوضات

منصغراجزءاتمدللاالانصاراولئكنفوسمنانبجستالتيالمشاكلر،الزوجةهذععنمايااًت!ثانمنليبدلااًلمناسنةوبهةء

الجزائراسبوعفيبالذاتنفوسهممنانبجستالتياًلمشاعرمجموءاعرفاننيورغم.الاخياهتستجلبتصرفاتذاتالواقعفيلانها

قضيتنامراحلتتابعكانتالرقيقةقلوبهمان.الشتاءمعونةاياممياواكنلماننيالا،بالغاتاثيراالمجهمعفيتوثر،هذهتصرفلالهابان

اليهمتتربكانتفكيف،يوميةصحيفةذلكفينصدركنالوكماممااكثر،نفسهاتعترلانها.،والضوجيهبالتقوبمتصرفاتهااواجه

مغاليا..اكونلاولكنفهمهعلياستعصىالامرهذااًن100الاخناران،تضحكنيكانتماكرااتى،امنيلالهاومن.نفسهالرجليمتبر

فهي،الهواءنسماتمنرقةاكثرعادةقىنالفضائحبانقلتمااذاسهلةطريقةالىيصلانالعلممنتتمنىانها،رجلالىتتحول

النوافذ.شقودمنتغرجانتستطيعلذلكاـلاح!ناحيتبممنوكنت،رجالالىواـلنساءنساءالىالرجالتحول

الناستفكيوعنالحديثمعرضفيلتفاناحالايةوعلىدائماتثوركانتاًنها.*ذاتهامنالسأموهوالا،نفسهافيغريباشيئا

لزوبخني،مخلصاكنتفلقد.الاحداثتداهمهمحينماواوضاعهمعنقولكانتكماانها،تتبولولاتتغرلاهيفهي.نفسهاحجممن

الحياةفيالمهم*مرهووهذابل،انسانكايواجبيعووهنيومرتبطمشدودانهحينفيحرانفسهيظنالذيالقطارتشبهنفسها

ما.وضعيةفيتتبلورانسبالمقابل-زوبخىمناتمنىوكنت.الزوجيةكانتهذااجلمن،اًمرأةشكلفيوجورهامنبرمتانها.بالسكة

حياتياضنتفلقد-التعروصحان-عستطيلتفكيرذاتكانتانهاولقد،باللىاتبدنهاهو،برميلفيعالقةوكأنهاوتحسبنفسهاكلضيق

لمزوبخيولكن.المخانارتسامهفييشبهالذيتفكرهابشطحاتمجهولا،شيئاترجووهيالهواءفيذراعيهاتمدانالىتفكرهابهالعب

مطلعهابأناشعركنتاًلاحيانواًكلب.مابصورةليلتظهرتكئ.بدنها"نحاءجميعيضغطخفيقيدمنيخلصهاان

كيميلا!مخبربمنظردائمالييوحيانغرةحينعلىنحويواقبالهااصحوهذه،ثائرةهيانما،مجنونةزوجتيمن"لم..لا

الصناهية.الم!نبجوافكارهاتشعرنيكانتكما،قواريرفيومحاليلوالمجتمعوفنانةووشيقةوذكيةمثقفةانها،عليهاتنطبقانيمكنهبادة

العلميالمجتمعذلكفيت!سورفانهامناقشاتهاام!اتملكانها.بعتقدكانلانه،شيءكلعلىيحسمهـاكان
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مقنفة.الامماثران،كرامتهوتستبعحالانسانبه.نستعبدفيتخلفكانتفانهاوبالاجمال.جددبانبياءألراد.كلرومنالني

تكئ31فهي،ذوبخيعنبعيدانفسياجدكنتمنااجلمنبتفسيراًرنطت!ونوالمفكرونالعلماءيحسهااتيالمشاعرمنمريجانفسي

فصنما.بالمخاطرمحفوفالانسانيةبهتسيرالذيالطديقبانلتصدفى.الاجتماعظاهرةتعليلفيوالمنهمكونالكون

الامليمابناءمنالمتعلمنلنسبالبيانيةاًلخطوظترسمزوجتيكانتنقطةالىالوصولفياملا،فهمهااحاولكنتفقدئلكومع

مدرريةديوانفياداريلحملالىنقلتقدوفتنذوكانت-الشمالىاننفانسى.لفكنفلموجبلابانهاعتقدكنتاننيمع،تفيرهااذنكاز

اًنشكفلاالتقممهذامناسخرناحيةمنكنت-والتمليمالتربيةمرةذاًتوكل.بنزليةلحياةبالنسنة،ذاكرتهافيتدخرهاافى

فالتقافة.سذج!ضوليونهمانماالثهاداتيئالونالذينالالوفمناتالعاليه.الأسطرعلىبعربم!فوقم،ءتقرهىنتم!بععياقراان!خطر

جرتالعاذةولكن.اًلجحيمعلم/تطلنافذةالاليستاليهمبالنسبةهو،الخاصالمعىبهذا،وايتهدلمحندالعضويالمنمبوهذا"

الزامي.دالتعليممنهايطللاكيفلم.ذكيهوانمامنهايطلمنباناللسفتهيصلالنيكذلكوهو،ميجليبلونفلسفتهيصخاًلني

الخواطرهذءلان.هذءخواطريسردفياستمرانبوديكانموففاالادراكيةالوحم!يجعلالذيالنفسعلمفيالجشتالتبمنمب

شبتالخلافاتنارفاناًلحقيقةوفي.والحلا!الشقاقميعثكانتفيبالمجاليسنىفيمايحمثمانحوعلىعئاصرهفيهتتفاملباسره

علىوقتئذكان.المدرسةدخولمنوضاحولميمنعحاولتانمنذ.،االفيرباءعلم

رئيسيةمهاديءبث!لاتةيؤمناناريدهكنت،اليفااميناصادفا،الفطرةافكاربواسطةنفسيايرفلماذا،الكناباطبقفثموضحكت

ما،بربكمقولوأ،تافهةالارادةهذءفتلفهل.وم!لمةوصدقمحبة.الحياةبواقعلهاصلةلاغامضة

وستيوارتوسبنسروهيغلوكانتديكادتبفلسفةالمنامرهذهعلامةانترونفانتم-الموضعجوهرالىمعكمانفذانيمكنهناومن

الشءان.تا!ةعناعرانهاليقال،الخفافةالاعلاممنوغيرهمميلالحلأهوفما.الهاويةشفرالىوعلقدمعيريلمسالةالعاماًلوضع

جميلا.كونهفيالناسلشكوبساطةبصددجوانبهعرضتلوالجميلسلفااعتقدكنتفلقد.بايجازنظرجميوجهةاعرفياناستظح

اصلعليومفنااذاالاوصحيحاجميلايعتبرلافانه،السلولدوكذلكالاولميةاًلمبال!*وان،شيماالخمسالحواسمقتغرلاالثقافةبان

لاثم..القردفصيلةمنانحدرالانسانبانوصمفنا،الانواع.الثقافةوجودقيلموجودةالابخنماعيةالعلاقاتلصعة

ايضااففهاتحصراًخفتالتيوالاتروقولوجيةالبيولوجيةاًلعلوآ.تنسوافيخصوصاواضطرابابلبلةتخلقوانبدلاكهذهاف!اراان

.وتفسيرهالسلولةتحديدفياعتفدزلتمااننيبيد.فكرهاتاجعلييخا!الفيالمعرهذامثل

النعب!جورمنلولديحماية،هن!نظركموجهةعرفمتاًنويوم.عنهاغنئفيهنىاثقالاوتحيملهاالعقوللتسقمجهـاتالثقافةبان

وانما،منهمواساءغلطةذلكيعدواولم!.زوجتياقرباءوجهيفيثارلانها،مضللةالثقافةان.نتثقفظماذا،فطرياالمجيةجوهرداموما

،لحجريالمقضاءالىمافزعواكميراالاساسهذاوعلى،جنوناعموءوالتجارةالصناعةمبمثهاولان،الشهواتاصحابجمحتفكرحصيلة

دتعلمالمصرسةرلديدخلفقدذلكومع.تواتيهمتكنلمالظروفولكناننعصبنالقومينبآراءالمليئةوالفلسفةالشاسعةوالمسافاتالخارجة

امدولم،تفكيرممينطالىمئخرد!وبذلك.امهفلكفيدادثموتثقفبنانهافيالمنهمكينجلران،كونيةحروبعدةبأثارةنجحواألذين

ارخميمسابنغداانما،ابنييعدلماذ،الابوةبث!عورنحوهاشعروسوفى،المخترعاتقداسةالىالتنبيهررومونانمالهاوالترو!

!نيوتن.وغاليلهالا!رادوتحويل،اللرية*فرانوتاليهيلاتعبادةالىالانسانية

.أخسارتيكانتكمولكن..خ!رتانني*م!يخالوهكذابواسطةتفكيرهماصولسلبهمبعدوذلك،ا!لاتمننوءالىبالتصر!

الى،حلبفيفركلهاادررالىالشركةاوفدتنيانحمتفلقد.الفلسفيوالتضليللهيمنةامننوء

،بالذاتسررريفيمفجعامرحثاليومذلكوفي،الافليمشمالعنوالهائ!ماالمسالمئايهامغايتها،الاقواملبعضسمسارالثقافةان

معمنها.وظهر،زوجتيبللكفانكشفتالتقافة،يبنونالذينباولئكالاجدىكانانهراً-سومي.انفسهمنات

ذلكومع؟الطاركيءبسفريذونجىاخناراستطعلماننيوالوافعمفهومان.الخرفكرةمنتابعة.انسانيةعقيدةعنهابدلايبنواان

طلبتاذ،الليلمعوحيدةزوجتياجعللاكيطريقةهبتفقدكيف،تتساءلونقدولكنالاخهـ.والملاذالوحيدالمعتصمهوالخر

بأمرولتخبرها،زوجتيلتؤنسمنزليفيتنامانسميرامجادتنامنواندمجتوحللتهاالمفا!حداهمتانياًيلاتخلالمنتمييزهيمكن

سمعتانهالني،التالىاليومفيعمتألماولكنني.الطادىسفريان...لاولكن،بمكانالصعويةمنغداقدالامرانظنونقد،فيها

فراشي.فيقتيلاوجتسميرامبان،والمصافيوالمخابرالاجهزةلاواستخضعالنيالمناصرمنليسالخيبر

يوماكانالمزواجيةحياتفافيالاخيراليومذلكانملاحظتهيجبومماصنعفييساعدمعدناولاثقيلاماءولا!ولاذاولاحديداهوليس

وحشالىوانقلبت..خمجلبلااظافرهاانشبتزوجتيلان،مشهوداةو،الانساننفسيمثلالليالخالدالعنصرهوانما،فريةفنابل

كانت.طريقةبايافولانمنيتريد،مفترسالخنافىعليهيضيقبمنشعرماهواذاولكن،يصداولايخرايبقى

جعلتخفيةاخرىاسبابعناحدثكمانخاطزيعنفابوقدهذا.وانتظرالانسانيةالنفسمنهرب

منلابدكأنالظفاتتلكمثلفانوالحقيقة.تتفاقمبينناالخلافاتفيانفسهمالفرقاءبعضيفاوضكما،الخ!نفاوفيانعلينا

كلفان،الاقلعلىنفسياحرآاناريدالواقعفيلانني،استعارهافيالمسالريحلكماانفسنافينحلهانوعلينا.ولاوسجنيف

زوجتهم.ليستلانهافذلكزواجىتصرفاتفيغضاضةلايرونالناسعلىالحكومةمعالمتعهديتعافدكماممهنتعاقدانعلينا،الفنمق

علىالمغننمشاهيراحدقبلت.لق!..الاخيرةالايامفيما!لتتصورواتحولناذلكنفعللمفان،المدينةوسطضخممركريمصرلىبناء

وعنفتهااننتهابانفاكتفيت،النساءمنغفيرجمهورمرأىامامالمسرح.حديدالى

!ولها،تلكضلتهاسببليهللتانبعدوذلك.نا!عملهابص!د.احتدامهطالالذجم!الصراعابانولمتخواطريبعضتلككانت

مشامرهاكللىسيطرتالعلياملكاتهاوان،هاجالمرهضحسهاانمثلاتساوجمولا-فوجتيزعمفي-الخواطرتلكوكانت

المغني.فمعلىطبعتهابقبلةالبالغتأثرهافرطعنومبرتفنيافتاثرحت،بافعالهاتتجلىالتيالديناميكيةللانفلاتبالنسبةشينا

حينعلىنفسيوجمت،رقةفيواًننتهاعنفتهااننيرغم،اقولاما،باشواطسبقناالنيافنقمماحالعاشعورتشعر،ايجابيةفى

بيناصبحتاًننيوالسنب.يلالسنتلوكهااجتماهيةفريسةغرةالدولمصا!فيووضعناتطويرناالىالراميةالجهوداهدمفسلبيانا

اعتراضيعلىبوبخنيوالاخر،سكلتىملىيوبخنيالاول،حدينالقبي!،هذامنشيءالىاهمفلمانئيوالحقيقة.الصيتالئثعة

لها.البسيطالاممجميعان.نتشبهاننريدامةباية...اتسا!كنتوهنما

الاجتماعيينبالرجالزوجتيصلاتتنقيان،بعدفيما،تمنيتولقدوضيعخفيووجهوالمتفا؟لالحماسةالشعودفي!ذييوجهوجهاتلها
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اعترالىرو،اًلقفاءبهاخذالفيالقاطعالدليلواما،ناحيةمنهذاانلايبلثثم،عمقبلايبداكانالطوفانولكن،المعالمظاهرة،محمودة

الجريمة.سرعنالنقابكشفتالتيالملاحظاتببعضوضاحولدجميالنهايبماًلمستوىاحسبهكنت،جديدامستوىياخذعلوكلوفي،يطو

يعلمبانسمهبراماًخبرتهبها.،سافرتالتيالليلةفيبانهافادفلقديخصلانيمكننجربعارفأرضيباطمئنانعليهاد!كلزاتيمكناللكي

تشغلوبانها،*سافرتباننبم،مبكرةالمنزلالىماحضرتاذا،اًمه.*!اممرعلىطدياجراءالى

يستطعلموضاحولكن،مامكانالىسافرتكلماكعالىتها،سريريفيحبالا،النتيجةمعرفةالىزائدشوفىفي*نانكمواعتقد

معالليلمنتصففيللسفرالعدةيعدليلتئذوكان،بامها!نصالالرجالبينالعلاقاتاسرارعلىالاطلاعفيحبا!لكن،.اًلنتيجة

المامونثانويةفيزملائهمعالوقتطيلةانشغلومقد.المعسرالىزملائهوعن،الاعرافيانتهادعن،انواءبشى،الحديتلان.برالنساء

.شةحئنعلىسافرثممجانجبة.بلذةالجسدويطليالمتعةيجلب،العائ!تتصيباتىالففنائح

اللهلة،تلكفي،المنزلالىعادتذوجتيان،بمدفيمااتضحولقدوكتبت،الجنوبهاالاقليمالىالاياماحدفي،ذوبخنىسالرتفلقد

نفنتذثولى!.الافراظحدالىمخمورة،اسفوبكل،قأخرة.حبورهادتصدهنالد.منالي

.اًيايقاصدةوصسميرامطعنتبان،جريمتهاكما..هنااسعكنتلانني،الشاشةعلىتظهرانوقتئدوتوقعت

.......0005*الشاشةعلىظهورهنيسهلالهاوياتالفتياتبان،ايضااشمتسمعون

اقدلعحرمهانكمبهالصبخطلعتحكابعيلبالحئالموميةكمارديهامذفيتضمنتالم!رجيناكثربانيقالالتيالطريقةتلك،الاقلعلى*نحواءبصيقة

قتلي.علىيمارسونهالذبيالمجردالفنطبيعةبسببوذل!،يتفنونها،المنتجين

بانهافجزمت،خابظنيولكن.الشعبغذاءمنهيصنعونوالتهي

نتيجة"لاميان،اوولمة"لنهايةهذهمئلاًن،ترونفأتنم،وههـط.ملهمةاوخليلةالىتتحولاناكنفت

و.لكن،متلمرةكانتانها،فيوجتيتأسركانتتي5للافكارطبيعيةقطعتثم،اوضاعهاوراقب!ت،الجنوبي*قليمفياناظهرت.وفجاة

تشعركانتلماذا،عندهتقفبمستوىلاتقتنعكانتلماذا001..لماذامنفردةفيهااجتممتالتيالعجرةفيايضاظهرتابانالطريقعليها

00اللامبالاةحدالىبشخصيتها،الذريعبالةشلسعادتهابشائرباءتالحينذلكمنذ.اًلمشهوربمالمغني

انها"،راسهافييعيشيكانباسرءالعالملان..كذلككانتانها.ثماربخامنامنعها،قثرا..لصا،طريققاطعوفنئذوعدثني

وانماشعوريالىشعورهاتضمممنلموانها،معيحياتهاتقفيتكن.الفكريةحيالها

ثخص!عورالىثعورهاوتدم،اخرشخصمعبؤهاؤقعىكانت.اًلسرمحةجناحعلىبيفلحت،غرةحنعلىموطنيالى!ممت

..بالذاتاـلعصرهوانماالشخصذلك..اخرحسب-الابديةلدزمةنهانيكحلالطلافىطلبفيتلحوراحت

تصدعلمنعمعاكسةبمحاوبةقمتبل،تريثتولكنني.-تسميتها

ا*!ميتراجع،يتحظءمضطربةعوالمالىينقلهاالئيالشعورعل،الاسرة

او".عاديةكامرأةوتعيش،وطيشهاغيهاعنالدخانمنشنادتحت

البيكالرحمنعبدحلباسدوبعنتبحثراحت،توفمهدمهموءمندهاافصتبماضاقتان

،،،،،،،،4*+*،،،!،،ء*.انتصارهايعققجديد

"-""برنءالايكنلم،الجنوبمناعقابيفيعودتبانفهمتمانكمامتقد

بر.البالهأدنةاًء!مهاعاصمةالىلتعود،هناعلاقا!ارصيدتصفببةاجل

4المجرىذلك،الاحداثمجرى*قدارحولتبالذاتالفترةتلكوفي

.،4.ترإلمطاليالوجهةفيوتوجههعليهتهيمنانتستطيعانهازعمتالفي

صهـص0ص40او)فعهابالعلىلالغطرفنحركة،فلكالغيبيهمقصرتهاكلبالوافعاًنيخ!ر
مي.34

44.0ء4.رقذنهامناشنيقظتفقطذلكوعند.عميتىشرلرفياًلقدر
00ا.مروبى5!ما4التالياـليومصباحفي،اًلاقليمشمالفيرحلتيمنعمتفحينما

؟وتطورت.سميرامالمرحومةفنلبتهمةاوقفت،الجريمةوقوءمن

بمليلةفيبانهازوبخنياعترفتاذ،خطيراتطوراذلكبعدالتحقيقات

المشاجر4وكانت،غرفنيمنانبعثتمساجرةصوتسمعتالحارثة

اسهم،عدةتملككات،.فقدثروتهاتثميراجلمنسميراموبينبيني

!لماـ!اصيصمجموعة4ان.نريدمنزلهافيرعيداتملكانهاكماوالنسيعالغزلشركةفي

؟علاةتةمنالمفدورةوبفىمابينيتعلمكانتبانهااضافتزمت!ستفله

اليها؟فزلفا،اموالهاابتزازاحاؤلامدمنذوانني،الجنينلايندى

يرانلايمكن،الستبنفيامرأةهذءسميراماتس.الحب!يقعن

النجاابوالمعاطيابومحمد4.اًحدبهايهيم

ولكن4،الافليمشمالفيوجوديباثبات،بيبرا!متفقدذلكومع

منتصف4فيالليلةتلكقضيتالحقيقةفيلانئى،قامةكنلما!!لة

سياركي.فين!يما،بالدرباسيةالحسكةيصلالذيالطريق

برمنفصيرةفنرةللقضاءمقنعةشوجتيرسمتهاالتيالصودةور!لت

حديثاصدراًلادا!داأعشيقهاالىنوبخنيرسائلمجموهةيديفيو!تاـنالى،الرمن

ر؟منوفعئذعادشوكان،معنبتهامنوضاجابنياحغرما،اشي

؟،حبيساوجشيانهالهوقد.الزبدأنيفياقيمالنيالفتوةعئيم.

قد؟وضاحبانشعرت*ولىوللمرة.بيبراالباتم!يمملفراح
ر!منفيهالموجوءالطاقةمبلغعرفت،نحولىبتحولهوهو،الىطر

سب"فى،ور!ى!ي.الخيراجل.كقبل

52



و4-صيؤلمحنف6ؤ!ف-

ن!تحلايرثص!!لروكؤصك!
ء"،!هم.

نصنعانعلينا.التراجيديامنابعتوجدحيثهنالر...التوترالمعاصرالمرحيالكاتباًعمالدراسةالبحثهذامنالقصدليس

."عنفدرامااو،لمحنفكوميديا:عنيفامرحاالنظرةوتييانوتقييمهالى!هـ+94ا3هـ58ظ5يونسكواوجين

القاعدةفو.انهالقولنستطيعالقليلةالكلماتهذهوفياعمق،وتمحيصا،اكبرجهدايتطلبذلكلان،فيهاالجديدةالجمالية

تمتزفمسرجاتهوبالفعل.للمسرحومفهومهمسرحهفيالاساسيةالمبدعالكاتبهذاتقديملبحثاهذامنقصدتاثما.اوسعواحاطة

،بالذاتالعالكبالواقعمنالمستوحىالمفهومغرالغريببمعاناةاأكانةتلك،المسرحيالادبميدانفيرفيعةمكائةمناليوميحتلهلما

المفيقةالاحاسيسمنمجمومةانهاةيومكلحولنايمورالذبماالواقعفيالمسرحعالم!لىشخصيتهوفرضمممشةبرعةاليهاارتقىاتي

الغببقمنمجموعةفهيمرضيةدرجةالىبؤترهاوصلتالتيالمرهفةهعينينمسرحيين؟لمتابعنالكلاماعتاثواكتابناو!ن،المممورةانحاءكل

الثاذوالمضحك،الجارحةاللاذعتبالسغريةالممزوجوالزلقزوايافيركون3وإاعوابفضلكلاليهموينسبون،كلمالهميردلوق

اًلغريب.والاضطرابالاخرينعنوعبقريةموهبة،يزإكوالمان؟يقلونلاكناباالاهمال

شبرياليجوعلىتحتوجممباذهامسرحياتهالبعمروصفولقدودوبوفوار،وكامو،لسارتر:امثالالوجوديينثلةبهموافصد،المعتادين

عجيبة،بسخرية،المتفرجوجهفيتلقيبالاحرىاوتصنعلانها.وغ!هم

النقسفيفتبعثبينهارابطلاكانتبدو،وصور،متتاليةبمشاهدبهايلبثلمولكنه،رومانيافي91ا2ًعاميونسكووجيناولد

سرياليا.احساسا1391(،)عامباديرسىالىعامبعدوالديهمعانتقلماسرعاناذ،طويلا

تلك.مسرحياتهفيالرمزيةالىلجوءهالاخرونعبيهوعابالىانتقلثم،،291عامصتاالاولىحياتهطيلةالمدينةتلكفيوظل

عالعفيهاالت!"الكركمن"الانجرةمسرحبتهفيبلمتاتيالرمزيةحيت3691عامثانيةبوخارستالىثمباريسالىوماد،بوخارست

الاجتماعيةالمشاكلطغيانوهيالاالعصرمشاكلمنهامةمشكلةواستورربار/بيالىانتقلواخيرا،فيهاالفرنسيةللغةالشاذااصبح

.والذاتالفردمش!لةعلىالجماعيةشهادةنيلبغ!ةالسوربونفيالدراسةبمتابعةوبدانهائيافيها

يمكنلاجديداصلأسلوب،الحقيقةفي،يونسكواسلوبانالايكتبوانطلق،واًيهعنعدلماسرعانلكنه...الادابفيالدكنوراه

جديدمسرحانه،الرمزيةاوالرياليةعدادفيندرجهانلناالشهـرةحبتي؟رفيينخرطاندونمنعزلةبصورةطويلةفرةويدرس

يونسكولمجموعةمقمفنهفيلومارلثاند"جاكا)يقولكمايونسكي.كانتوطريقةثمنباياليهاوالوصول،لريعا

المسرمبة.اًلاربعينقاربقدوكاى)91.ععامحنىالحالهذءعلىوطل

لمسرحياته.عصغرانموذجااقممالتاليهالصغيرةالمسرصيةوفيكاماكا!7!حأمأكاا"الصلعاءالمغنية"لهمسرج!اولفقمم(العمرمن

بالحركةاًلفطريواحساسه،الحادوذكا?،الساخزاسلوبهنجدوفيهابا.نابم!.يقولافرقةمثاظءيث"نوكتاصبول"مرحهلىلىكااح!7

وهي.اعمالهتشوبالتيوالرمزية،الكوميديالسروادراكه،المسرحية7!هـعأكا!ي!3-؟أالمسرحعدى:تعرفيتحت،وباخراجه

انياالاإونسكومسرحياتعنواضحةكاطةفرةتعطيلابالطبعواثارت،والفنيةالادبيةالاوساطفيكبيرةضجةالمسريهةفاحدثت

وكليقتها.اسلوبهاعلىالضوءبعضوتلقيذلكالىتشير"الدرسالاخرىبمسرحتةالحقهاانيلبثلمثم،مستعراحادانقاشا

عامايطاليافيسبوليتومدينةفيالمسرحيةهذءقممتولقدمارسل؟صراًج591اًعام"الجيب"عسرحعلىهـ،(،هـا305

رمزاالنقادبعضفيهاراىوقد.الموليا!جانبمناسبة9591مرادهـاإونسكواسمواصبحالنظيرمنقطعنجاحافنالت.كوفببه

ل3يرمثيالذيالسلامعنتنتهيلاالتيومناقشاتهمالاقطابلانعقادوبدامتواصلةبصورةمسرحياتهيونسكووتابع.الطليعيللمسرح

اجله.منيمملوانهلهانه.مسرحياته!ترجمتفرنساحمودتخطىحتىو*نتشاربالظهوراسمه

..د.اوبعض*وروبيةالبلدانمعظمفيوقست*خرىاللغاتالى

قطيهسلت!النعمانمعرة.*ميرممية

فنالت"الكركدن"مسز!ياتهاخريونسكوقدم.691عاموفي

،(أشهخصلأرلعةمشهد"فيبارولويىجطنالكبرالفرنسيالمخرجفالخلهاكبرااستحسانا

..موليروكورنيرمروائعجانبالىيقدمهافىاشيز""اموميديبرنلاء

دورانتشبهثيابامرتديا:دوبون:الاشخاصوروحافكارمعيتنالسب.جديدامسرحايخلقانيونسكوارادلقد

دوبونتشبهثيابامرتديا:دورانلكنه"المسرجتجديدامكانيةفيطويلافكرتلقد":يقولفهوالمعر

الشكل.بنفسثيابامرتديا:مارتان"الواجبشهداء"مسرحيتهابطالاحدلسانعلىيعترفانيلبثلا

،لرواوومعطف،بوحقيبة،بقبعة:الجميلةالسيدةوالتقديم*سلوبانماالشمستحتجديدولاموهوالم!رعبان

عندالاقلعلىاوالخ..وثوب،وحند،وقفازات.للانطلاقالساساوروحهبذاتيته*نسانويظلا!سثصرمنعصريختلف-

ظهورها.علىلوماومشاكلهالمسرحيناقشفهو،يونسكوعاراتمنعاثةوتلك

المنضدقهوعلى،المسرحوسطمنضدة.اليسارالىالممخل:المنظر-هناكيعدلم"اخرىمسرحيةفيفيقولسرحيلالهشخوميلسان

وا،مقمد:مامكانفي.للزمراوانثلاثمتقابلةبصورة،كالكويدياتبمواليومالتراجيدياان.تراجيديااوددامااليوم

مستطيل.مقعدقمةحتىشيءكلندفعانعليناو""كالتراجيدياتبموواموميديا
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العنيد.انتبانكلالركت،حسنةن!ةذاكنتلو.*لوارثعكسانكوالوحيد*ولالمشهد

حق0علىكانكااذ،عنهداالمرءيكونلا؟عنيدااكونولماذا:دوبونوقدالمنضدةحوليدور،م!تاجالوبونيبدو،الستارارتفاعمند)

بساطةبكل،اننينعم.حقعلىباننيتلاحضانعليكيجبكماباتجاهاًنماالحركةبنفسيقدموهودورانيبدو.ظهرهوداءيديهطد

..صملىويدورانإبودانويصطمعانودوراندوبونيلتقيوعنمعا.مضأد

حقعلىانالانني.حقعلىعونانيمكنلا:لوران.(معاكسباثجاه

انا.بل،العذراستميحك:دوبون.:.كلالوبون

انا.بل.كلا:دورانبلى:لودان

.أتبل.كلا:ثوبون.مملا:دوبون

انا.بل.كلا:!لران.بلى:لوراًن

.اتبل.كلا:ثوبون.كلا:لهوبون

.اتبل0كللأ:ثوران.بلى:لوبىان

كلا.:دوبون.الزهرانيةالىانتبه..كلولكإقول:لحوبون

كلا.:ثوران.اًلزهرانيةالىانتبه...اجللكاقول:ثوران

.*:ثربون.كلالكاقولاننيبما:ثوبون

كللا.:لوران.اجللكوكرر..اجللكاقولا.شيوبما:ثودان

كلا.:صبرن..وكلاو!كلرفهو،اجلاًنعرراًنلكيحلومهما:ثوبون

كلا.:ثودان.كلامرةولألينكنتين

كلا.:دوبون.الزهرنية2الى!انتبه...ثوبون:ثوران

الزهر.انمةالىانتبه.كلا:قوران.ائزهرنية2الىانتبه..دوران:دوبون

الزمر.انيةالىإنتبه:دوبون.عنيدانككم،طيعهذا.عنيدانك:لوران

*كما.وفافىعلىانتماهاواكيرا:)يدخلطمارتانالسيد.عنيدلمحنيد..العنيدانتانه،انالشاًله:لوبون

الىدوراًن()يسرقطعامعهوفالىعلىلستاًبدا..كلاإ.أء:دوبونالىانتثه؟عنيداننيتقوللماذا.تقولماذاثعرفلاانت:دوران

لوبونفهالى)يشرقطعاممهوفالىعلىلست:قوران.ابداعنيدالستانني.الزهرآنيه

الحقيقة.ينياله:لدبون.تممشنيانك!آءأعنيدائتلماذاايضاتتساهلانت:روبون

الحقيقة.ينيانه:ثو!ان؟كعرلى

هو0انه:دوبونولكننياًدعشتكربما.لاامالمشككنتاذااهر!لا:لوران

هو.انه:لوران.عنيداًلست:او.لالأشياعنيداناالملااعر!اناريد

ليس.الزهرانيةالىوانتنها..احمقينتكونالا!اوه:مارتانتنكر،عنسا،كرفضعثدما؟منيدالست؟مئيرالست:دوبون

فيمنهاحماقةاكمرالمسرحياتشخوصكوناندوماالضروريمنالتيالبراهينكلرغم:واحدوب!لمة،لحرنعئعما،مارضهئدعا

لعادية.االحياة.لكا!معها

عمله.بوسعنامانفعلانناا:دوران.انتالعنيد.انككقنمنيلم.انهاشيئا.كساوبمالابراهينك؟دور؟ن

الضخم.بسيجا!انت،كزهجنيانك:اهـلا(ماردانالى):دوبون.هئيدا!لسمتانااما

مكذابشكلبموارنكما،احنانبانكمامزعجانلاشماتعتقداىالا:مارتان.منيدانكبلى:قوبون

هنالتخليفيرفنةايةبمون،ظهريكماوراءمعقوتو*يم!هي،حلقة*:قورائه

الزهر.انيةوستوقعان،بموادساص!..كانلثيء!يبد:قوبو!

اية..هذاامريهبدخلألكال!+لىستسبب...انا:لودانكلا:لكاقرل.لوران

ممالمخنه!النهارطيلةبالتدخينهدفرةب!:لك5قوله:ثوبو3

سخن.التيوحعماالمداخنليست:مارتانكلا:لدا!ولاننيبما؟ثوران

تنظيف..بدونكم!خنةتدخنانتمارتانبما)الى:دوبونبلى:لككرد؟ـننيبما:قوبون

مخيلة؟كملك*.ط!يتشبيهمنلهيا(ثوبونالى)مارتان*كلاكلاومنهبلىبلايهمررانلكيحلو:لوران

ومن.كاكيدبكلمخيلةيملكلاموبونانمار!ظ)الىمورانعئيدبانكجيداثرى*..مئيدائت:لوبول!

مخيلة.تملكلا"يضالأنت،انت..الزمرنجبة2كسقطلا.هصدقييا،.*دوار!كس6لك:لودان

هورانهزيزيياايضاوانتثورانيأ"لى:لوبو،

لاومن.قوبونهزفىيول،ايضاوانتدبونمأ)!:مادكان..3

.دورانعزيزءلست،هوهـانبعزيزىت!عني:مطيالععلىطئعت

لديكلش،دورانعزيزييا،ايضاو*تت(مورانالى)موبون

.دوبونعزيزورلمت،دوبونبعذيزيكمعنيولامنيلة-

فدسص،مارينبعزيزممماتممو،يبملا(وثورانقوبوثعريزكم!لذالىلعنشئرو1لل!بهماعهلابخهذدا

بعزبزكماك!كواشلاالوقهبنضيمورانوالىعارثانلى)5:موبون

.قوبونكزكمالست،لوبون

بعزبزكماكم!ثو؟فهلاالوقش!بنشيوهـوبونمارلان"لى:لوران

.لورانهزيزكمالست،لوران؟12922:كلفون

لليس،الطيببسيجاريايعماازماجيمسالة:اولا:مادكلن
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!.وحمث!انتبلمارنان()الىودوداندوبوفيكللأكما،تبالغانبنكمااقولىبانلطاسمحاالسيداتايا.س!يارلهي

":طرتاىبصورةفيهااحكبمانالناريد،فصتكمافيمتنخلالست.تبالغات

ب!ى.لوبون0موضرعية

شيئابةتقولالاكيتنكلماؤ،انكما:ولرتان(دوبوقاهلىدووأقاحي،حسئا:لوران

شيئاأافوللاصتثلم5.انا:دوبوق.اسرء،اذناحكملوبون

شيئا.ئقولل!كيتتكلم.ايضا؟نتمارثان!)،لىرصلىانعاهـتان!ب،ليسبانه6حريةبكل،اقولبانلياسمحا:مارتان

كقولالاكبمتتكلماناللذانانننمابلوثورانئاروبون)؟لىماىتانعلىاولااتفقأ.لىقيقهنرنيجةالىالوصعولمنممتمكثانسولىالطريقة

!شيئا،.ممكنةمحاوهـة!)جعلا)و،*قلعلىللئقاشلاعدةكونأ،فقطه

تقولاشي!ئا.لاكيتتكلماتاللذانمابلاتومارتانما:دوبون)الىدورانالسيدهذامعممكنةمحاورةمقهناوليسمارتانه)الى:دورفى

شيا.تقولالاققتثمالأكي1اللذبلانتما:ومارتانههدوراندوبونلاالىلعرضهاانىالشروسانءالشروطهذهضمي،لهوبوت(لىيشد)

انت.بلة(ثولىانالى)مارتان.فبولهايمكنلا

انتبل:مادتان()الىدودان،ىكانش!لاايماالىلوصمول1فيالعلامارثر!ه"لى:لوبون

انتبل:(د!دانالى)ثوبوق!غهـال!ثرإنجةثودان(الى)يش!السيد!ثردطانها.ك!نثمي

انت.بل.ثربون("لىدوران.شربفةغيرشروطيبانت!يإ..للجرأةيا:درران

ودوبونمارتانلى1مارتان.فكرتهي!صرحلكه(لوبونلى11)مارتان

انت،انت،انت(ولورانمارتانالىدوبونفكرتكا!ثرح(ثورانا!):لوبون

وثوبونمارتانالىانلورا.الزمرانيةالىانتبها:مادتان

اًلجميلة(هـةالسبتدخل،بالذاتاللحظةهذءفي)رغبةهناككانتاولفيهااعلمولا.فكرتياشرعانئي:لوبون

الزهر.انيةالىانتبهوا..السادةايها،الجبىمباح:اهـبب!ةفبمرغبةوومالركانتاولببمااعلمولأالي.بةاالالشما؟فيصاثقة

.(نحوهاويننقنون،فجأةاًل!لاثةيخنوقف)سويةن!ئفاهمانيجب،نتفاهملكي،جبداالهماكأ،د.لمكن.لهمي

*ممزاءالأصدقاءاـ+ها!اوه،رفيعبصوتكنكي)؟تتخاصمونثالم،ا"فه!عثماًصبحفد...فهمهمنلوراًقالسيديممكنلاماوهذأ

ي؟انتهاو؟خير؟،العزيزةلصى،فة5)يننها.م)3:ثوبون0*مثالبهتضرب

ا!سينة.الخطوةمزءمقشننقذنجاال!ي1هـمهيىسلا(محنألكلاع!علىتجرة5:(دوبوقلى5)هـوران

كلداًكيالىترينسف،العزيزةالصديقةاًيتها!اوء:ثر!انتضرب)صبح،لذيموفهمدعهمأن.جيهاقعلم)نتأ*مثالبهكغرب

..السيئةالنية.يفهفبمانمومايرفضىالذيانتائكألامثالبه

تعاص،1!زيزةالصديقهانتها!اوه(اندولىمقاطعا9مادتاتنيتكسوءاى.جداعنيفهذا..هذا:ثوران،)الى!وبون

سببرا،مو!علىلنطلعلوشههمعمرءمناًشهرالثلائةيجاوفيلارضيعاطظوان.للعيانكلاهرة

كللىاًلشبدةطلعسمفالذيانا(الاخرينالرجلببن)الىثولون،حسئهذيةذاطغلاكانانه

خطيبن!ي.ه!مااذساحرةالمراةهذهلان.الامورشبر.س!تهلقد..هيه"..سمعتهلقدطرتانما)الى:ثوبون

.اتبتمسمواقفة،الجميلةالسيدةكل)!بهالادعاءعلىيجر؟ماسمعتلقد:ما!تائ!)إلىلورهن

خطيبتبم.هىالصاحرةاً(رأةهذهالاخربن(الرجلين)الى:دوهـان.سهىوقتنالمخعلا.،الص!يقانايها،انالسبأيها:مارت!
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...شيا.اوء:1لمس!ةانتبل:(لهوتوقي!)ثودان

خلي،ؤراعيهابيناحرائاءيضع0نحوءاًلشبدةيدلرا:ء-بونساانتمابلرثوران(ثوبون)الىمارثلق
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صرأة!5بننببنبننبنبىنبمم!5!حر

--غذعذإض!روؤسطفتز---ح!

نفكرعد.فبى..المتعبينكلومثلأنظر،حثهناك،بيتناالبيوتبينيعبرالبعيدمن،يقظتىرغم،اًراه

خير3فأدمىأناأمل،صديقتياخضرفيهلوالطوب،طينيةجدارانهسيقهر،وفملرس،قلعةالفالى

يرتحىوهميةأسطورةبلاعارلاتث!ر،اهناكانت،جئميزةوبابهيقطرمنهاالحب،غيمةجناحعلى

اكبرالحياةمناننيأحسحيناالسترغلفتهاترركوةفيهوليساتثمرالصخورأر..طريقهفيمران

اصغرأوصئيلةذرةحينوبعضالاثمقرالصبيذاك،عشاقهمنالبدرالقصرمن!،يغار،ماسةيديهوبر

أنتطرهناهاانيالوداع:صديقتىوجوهر،لالىء..سلتهفيمركمرأس!-بساعديه،يلفنيوحينيمل

انكرفيهلاشيء،طينتىمنالتي.نلكايبعثىروبعضها،ببعضهالناالقىأنقر..بحضنهفأرتمي""حمامتي

تفترلاكنحلةيومهاطولتطلمايبهرتجديلنبيتنادخلتوانالمسورمنزلناطربوةفوقهناك

وسكرهعلقمألحيلةانعرفتقدو!--ر،وخرق،صغيرةأوعيةمرمروالجدار،عماجالابوابمقابض

تطفرالطريقغلىفراشةمشتاذالاترصر..كثيرة..افراحنالكنما/تهرالصباحالى..نجمةالفوفيه

11

أعثراكلداخطو،مقبلاراتنيواننسهرمفيهنظل،ننلمهلاالليلاكثرهذاوغير،وحشم،وحدم

الاصفرعوديفلخضزحبهارشتعلينكرهـرتجعلنل..بسي!4اوكلمةيحف!ر،ثوانفيةملستطلبينوكل

مئزرالساءوفي،ساعدالنهارفىليدائما.ننئركالطيورالصباحوفياشعرممما53،فوفيالجناحويبسط

سئدحسن!لاممه.نشكرماءلكوب،يابسةلكسرةمصوررائعخيللهذاحبيبتي

-عبتنبن

.سلامفيلثهامارتانيه)اـلىدولون،فبعتهاتفقد،)السيدةالجميلةالزهودهذه

.سةمفيدكهادوران!"لىمارتا!.شكراشكرا:السيمة

.سلامفيدي:دوبونه"لىهوران.لكقلبيانكمالكهيلزهورامنه(لوبونحركةنذس):لويان

.سلامفيشثهااتمنك-كطلبانها:*خرينالىمنهمكلبحقيبته!تلقي.بانيةلراعاها)يممليءبهلا.متالرةاش:السيم!

سلامفيدعوفي:الثحة،"لىالسيت.قبلينيقبلي!لأويع!كاكب!بعنفنعوه)يجلبهاماركان

انا؟؟كا؟انا:)بممشة(وماردانودوبون،قورانقنلينىالص!()نفسلوران

مفت!وحة،الثحرمنفوشةوهيالسيت.التمثيل)يتوقف.قنليني(العركةنضي)قوبون

منكناءف!وقد،الجمهورنحوتتقمم،عاريةنصف،الصصرالسيتتسقط،لحظاتبضعلنمطاهذاه!التمثيليستمر

.(ساقيهاوامداخرولداء،ئراءالتمثيلمنكليتخاطفبينما،ثيابهاوكتعفر،ددا؟هاويتمزق،رهورها

كلاتعليتمامامعكمموافقةانا.سا!ش،سيدكي:السيدةحولتمورومياخرالىنراعمنبالتناوبتمرالتيالسيت،الحة

تاما.سخيفهذا(المنغسة

-س!تار-سلامفيلثوفي..كنى....اوه:السميت
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*أ!هي"ص**يرء***ء"*بررر***********??ل!ء**بر*******ء***?****"*"*""***كي!ا*كر!ه*!ه،،تكلي،بعهه

ممه---صسس!--حححى-------!ضيمنإل!!-

ا!لبتدائية:(ح!الصفيفر)النظر

قواعدفبموللغةلمملهالئربيه(ددسا!ا

حرف..اسم..قعل..لمقسحمينتقسعمالجملة:الا"ستاذ."

*.انواعث!ثةوالفدلى.اممشانقي:ملمجاق4

..ماض..أهرتىممطر(ارر!ؤو)سرق4

اسبقنقمق:كاللمشدأمحبرتمق(ممعمقادلميق:خحم1*

)عزرتأمعالممق!ساتفييدجهاررهـسلى1انقننتسعسا1:1نقستاذ1

)راص!ا(..أ!أصي(اادوأليياحد(اوهصام)

.".يوسقاوراقا)وعسم(هحج)وسااتجبجون

9
...لمصد1تحتكستامتتحومقألسقملة

نم!ومخسا..-.،.ط1)..حريصا."فعلىإ!

7-

بة.اقعد..اقعد:الاسحتاذ...أنواععدةمغلمةوال!

،برجس.ءثط.مر

،ه)،حمعظذك!.ظمسذإأأ،.الستاذى:قلمضأ

.لربكيحرج.ىمسمحح15ا

!.م.لأااحرج..دز!1عو001لمسا1علىكلنقليممق

ثقانت.قلصمق،.)ممتانقىعا

:أاء،لشفري!إاحفراأ؟.اخذعن:الاستاذ

:*001الدرجفيخ!بأه(م! محممق):التلميذ

11

رحجمبقيفلرقءماثعط11يكمق.(تتسان11؟سقجتث

جم!صرو(لحصةا)ل!هتأ!!ا

..ممئستقرباد.أاأم!سجلهاحقفآناأيعرعجسيمظ

منتقغئيما1فدكانمنأا...مبقهمنبدلاقمقلشا

لهروي!ننيفتص..!ئديفديصبح*س!آدلاياأ.الواععدالكدمة تند!لامعحسطقساحدالاظج

؟!ع!ئم"*!تت!"*!ع!**-حمج*كعىءولمجع!*********كليم***********،ير-!هىكل!"*-
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5هـهةء55555!55هـ5هـه!هـف55مميمي
!44ثىبا!كهيه!

ربمر-طسذثبفأسئدبولأ!محبع
هـأ5555ه!ه55هىهة55!ه55555لا-

ويطلبالغضببهفيسعتبدالمثلثةاوالمزدوجةالمقابلاتهذءعلىفيثورصناعاًلقادمةفصصبمشطمنياتاتحضرانطويلزمنمنذاعتت

جهنم.الىفليلعبوا.والاوهدوءبنعومةدور.فيكليتكلمانمنهم.لواحدة1حشالثامنةمن،ساعاتخصالعملهذاًيستغرقسبتكل

مسن،فقيررجلابطهالذياللامتناهيالاقمانذلكدائماوساذكر.سيئةصحبةمعففسياجدراًئمابلوظلبا

يلىمانيهيبميلعوالجمعمعلماس!قوط.انتظرتيرانيمريكاطومساشفةفطعفيألاشخاصاسوالا5-!اعلةذاـكوكان-ثاداـلايحضرنياعرفلا

اص!بححينايسنةخمس.واريعينوجمد،وطنيةاًنحنبلتطيفه9،18معابينيكونواانفأما.مخيفاجهدامعهمالتعامليتطلب،العالم

جدامهلباكان..لميموتايط!لياالى!ادالعمرمنالثما!حواليفي.غهـعاديةبظروفمحاطينإرغريببمرض

يمرانواحدلكلسمحلقد.الناموسبوفوزةاًلنحيلصوتهوفيكرنيوبعضاسماصمأسجل،بلطفوأسالهمبصبرمنهمواحدلكلاصغي

بصدالنقاهةفزةفيلاازالكنتحئالاياماحدفيواخيرأ،امامه.وامالهـلممثماعرهمعنسجلاواحف!،حياتهمعنالهامةالتفصيلات

ابتسامةشفتيهوعليتواضعبكلغرقييدخلرأيننه،طويلمرضاستطيعاني،بسرعةلاافتنعأني-حطيسوءمن-اميفانوعلي

خلألفة:اريردانيكما،بييهزاانلااحبولكنيالمضايقاتمنكثر!اتحملان

"..لا-فيعجكعذاكاناذا...!استطيعاءة-.اًلمضني"لطويلبالنحثارواحهماعمافىاًلىاًتسللاندائما

فجعلتهفترةانسباختارلقد."الشيخياعريزيادخل..نعم"-العبوس،بئسئلتي"خصهعنثما،عليهينددمنهمواحدمناكران

فديمة"عوسيقى"دعوتهاقصيرةبقصةحالايموتلسلبهماسعىاننييظنونلانهمدلكيفعلونولعلهموهلعناد!هلتجهم

الجمهووعنالمعتاراعنقليلامتاخرامكنبيالىدخلتالماضيالسبتفي.مرةاًولالبميتقمعونعندمايخنخنونهاًلذ!يحماس!3

!علتنيلاقراًهاشهرمناكثرانتظرتاحدممليقدههاطويلةرواية،!،نليستاسئليانلهمؤابيئاريهمانولطفبصبرفأحاول

ش!عيا-لهااحدىفياثارتهلماصباحاالثالثةالساهةحنىمستيقظاعليناولكن،ذاكاوالانسانهذانرناننريدانااًلسهلمن،قيمة

باهتة.كلعدةبينالوحيدةالعيةالثعخصية-.نكونانمانحبالىانفسنالتغييرالقوةلديناكانتافاهانعرفان

فدانههذاويظن،فيليقالدكتورهومسنامقيراًر!لوتصفانها.وخاسرامضحكاادعا؟نافسيبدوالقوةتلكتنقصناكانتفاذا

إرثيانغيراملكطلا.هذافهمترفضشخصياتيفانحظيولسوء

اخاضنةكطفالرعاأـمةعلىوجا!ويخطيكأابراـافىوفتسمامضيبةءدكللاالبشرنف!هلطلايرمكنالاخطاءبعضداتهالوقتفيهنادولكنبةاًلقلبظيبلاننيلها

الدلمنوهـفيلينو،اًكتشفهالذممبممذأعلاجاودواءمن!ثرافه،حقا.اًلفحكتزرمم!انبدونالعطفتس!ران

وفمارسة،المسامالىالعباخمنالتاريخكبفراعقمنتتالفطريقةانهاكاتبانيمعلنةالعالمتجوبقصصيشخصياتفا!حالكلوعلى

!لطريقةولهلىء.اول!يسحلفيدفنحادثوكمافهالحا!رالىالنظرمدىللناسيظهرعليناعطوفناقدهواليهمانحتاجان.قلببلاقاس

..الضحكخلفتكمنالىتيالرحمه

حاجإلمعالرلىولولموماتعتفظتظلائذجممكللمشو!الالحزلعصليثسلامنف!هدمن؟العطفذووالنقاداًولئكاليومهماينولكن

.م.اًلشيالشخصياتبعضالمقابلاتهذهفييوجدبانهاشيرانلابد

لاهـضم5علىمنجميعاضالراننيحشلوقاحةنفسهاوتقرضإلاخرينوننخطىطريقهاتشق

المافيمقاييسعلىالمستقبلبرسمابداليحلمنجبلينواًلدكنورماكانثورتهيرفف!منالاشخاصهؤلإءمنوثير.توانبلاطرل!االىاحيانا

نااذالحمقىكشرذلكيفعلولاءللوفت"ضاعةذلكيعرهـانفهوفبماضعاناإبمالني3ثمومنعافعلعلىبمرارةصارقاندماويندم

موافق!ةالتار!علماءاختارهالمناعرنمونجيتاليفوهوالتاريخواخبرهمابموعندئذ.لهماهـسمهااًلتيالصورةفي)خطاصمالحال

*نطنيمنع،وارائهم،احلامهم،كرههم،حبهم،الظصةلمشاعرهم!دكجقيوفرص!ينتظرواانالرئيسيةخطيئتهمعنلجفرواعببهمان

كانوما.مض!بةمتؤقةوعناصره،سائرالايزاللانهاستفامهمن.اليهملل!ودةوالؤصة".المو

فيقممولكنه،الجاضرقواعدعلىمعتمدا"لمستقنلررت!انليحلمعليهيب!وهـنالمزدحمةالغرفةبابعلىيقفوناًلذينهؤلاءوربين

خيالىمشتقبلالىبنفسهيقلدانيحاولكالن.*مريعكسالحقيقةليطرىفينعبالوقوفمنيخنعبمنومنميدخلمنفمنهمالالمعمم

مافيا.كانلوكمااليهالنظرفينجحولقد،الحاضرالىينظركيمار.اخركالببل!

ليواسيهاصمقائهاحداليهفقعمايامبضعةقبلابئتهضدلقدفمثلاق!متمعينةشخصياتزهلائياعمالفياجدانيمايحددفكعيرا

الحياةفا!قتالطفلةوكأنكلماما*!نسيقدوجدهولكنهمصابهفيوطريخهلهابتصويريحنفيإحداهاانيحمثقدكماقبلاالينفسها

كلجديدانهمع-حزنهعلىيمحبانفينجحلقدعاممئةمنذنفسهاعنافضلمعلوماتلتعطيوتنعبالمحاولةفنرفضسالجتي

،حالكلعلى،هلاولكنالزمنطية!ةويغيبهالماضيذيل-الجدةةاخرمكاتفي

شديدين.ووقاربتعالتساتهعنيتحمثانعنيمئعهلمللاثاوشخصيتأناسنوعكلفيعادةلييتقدماذلايهمنيوهلىا

.التلسكوبتثنهالةفيلينو.لنذم3ورالداخنرءلقد،وباختصارمناك!ر"لىألاشماعالىفاضطرالازدحاممايشتدوغالبا.جدي!ه

،و!هشيئايرىلناتهيعلملانهالمستقبلالىلينظرلأيستخدمهوهوومشوشامجزع!لعاغيفيهايكونفترةتمرقدانهالا.واحدانفيوأهد
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امتاذ.وتشوفهوتدمعفهالانسأنيانوجودتعرقلحقيرةبصعوبأت.الحاضررالىالصغرىال!ننحهوجهاذااًنهفينفسهيقنعانيحاول

اخلدان-البسيطةحالتيفيحش-ليوقدرشخصيةولدتبأنياصب!توقدال!واًدتكللفسيمىالكبرىالؤتجة!لمناليهونظر

علىليحكماليدينمايىبينرمانيالسيم1الحظفانذلكمعولكنفلمفة3"كنابليفقفييعملكانذاتهالوقتوفي.وبعيدةجداصغيرة

لااستظيعحيثمريفعالمفيلعيشاعلىواًجبرتوجوراظلمابمالموت..كبرىضجةاثارلاشكالذي"البعد

وكلماتورلىالالمينسامدبرتافهمزيفشيءكللانالحركةاوالتنفسحبكفينف!4شغلوقر-لمولفاًاًنالروايةتلكاقراًوانافيلاح

يشطيعولاالظرولىهذهمثلفينفسهيجداًلذيالانساقانوور!كلماتالتيالشخصية.تلكةكمعلىالقدرةنفسهفييجدلم-تافهةقصعى

ولكن،منهاوالتحررلهرب2منيتمكنلهاموضوعايكلنانلايريداوتلىكنجحتالزمنءضيمعولكنرائعةايةبنرةطواياهافيتحمل

اشتشهادالىمسمرةتظلانعليهالانلا.سشطيعاًلمسكينةالنئسخصيةفماسيطرتهمنذفسهاوصرتالكاتبذلكمناًلهروبفيالشضية

!حياة..هواء..هواء.ابدجميلنفسهسمخوف!جأة.التافهةالقصةتلكعلىنفسهفرضيانالامنهكأن

اكهىاًنتننقدهلفيلينولثاىلقد..فيلينو..فقطاليانظر"الشخصيةبذلكمثوها،غنيةخاطئةنهايةالىبالفرودةينتهياًن

شينا-ولايعطينيانيستطعلمانهغبي..غبي؟فيلينويكلنانيجب.لهاومضعفا

بهكذء!نتهياليجعنيالبعدفلسفةمرلفانااليجاءولماذاًالاسمحىتلكوصورةالليلهدوعفيطويلةفترةووففتخياليابشيقط

..الغبيةقصتهعقدةتشويثياحلليجعلني؟لهايرفاالتيالطريقةراًئعةادبيةآيةلبناءخصنةمادةانها!ياللاسف،أماميماثلةالمشخصية

المجنونةهالغريزيلا-المحامينيرونيمنبدلا-زوجااكوناناًجبرنيلقدب!لمنهاجعلانهمعفيهملهامسكنكاتبفهمهايسيءالاشريطة

بال!ماء*+لمحىجريئىياسيدكيمذهأن.لهاًلاعذار(لتماسلالحاولوتصنحتشولانيمكنفدمهااتيالتفاهاتمذءكلانكما.قصته

واغهـالصمثلاشيء؟عنهاعوفاهنايحدثماذاولكن.والدموعالحيةالشغصيةهذهلاناشد!غيظشديدبحزنوابتليتايضاحية

ياللاسف.":يقولناقداولعل.ثلاثااوصفحتينتغطيالاسطربمضربما.بائسبشكلذارتمترسم!يتملم

جيمة."شخصيةكانلقدالشصةيستدرالمسكينفيلينوالدكلتوران..ذلكعاديغيربشغبشعرتلصباحاذلكفيمكبيدخوليوحين

مؤلفاناحاليهيهذه،بالموتعليويحكمشبمءكلينتهيذاكوعنداياءـامتضياالمنتظرةالشض!ياتبينمنطريقهشقفيلينوالدكتوراًن

يطبعيجعلهانالغيياررلفذلكيستطعلمالنيالكتابالبعدفلسفةعلىردهمحاولةنحوءواندفمتوالاشئمزازالغضببهافاستبد

مرةالموضوحهذافينخوضمزعلاندعنايابسيميمزع!.حسابيعلى0وطردهاًعقابه

انتاعيشميني..حالا-حالاالعزيزيأسيديبسرعةالعملالى.اخرىيادكوروانتأكلهماهذاأوالسادةالسيماتايهامامذا":شلت

".بيتضعالتىالحياةيفهممنوحدك"فك.معككبيرايقتااضعتانسبقلقدأهناتريدماذافيلينو

طويلةنظرةبغيراجابتهعلىافدرلمالعاطفيةثودتهمنانتهىوحق01(وجهيعناغرب،شخصيانيالىلا"لنئوحيدادفني،ملكيلست

هؤلفي..يسوءقدذلكانتظنانك":متعجنافقال،وجههعلىالفيهاالشخصبتدفيمماشديدوحزنعميقبشالدكنوروجه!مر

لكمداجمليفيصريحاحقكاليسأشرعياعرضاهذاأليسولكن.فتراجعتدليهبالشفقةتحسانالىالاخرى

حقكانهأاياهااعط!ع!ااًلغبيذلكيقمدا"اتيالحياةاعطائيوا!؟لاءسمحانفقطدقائقبخمسعليتكرم،ارجور+يطرفني"-

"؟كذلكاليستفهمانك..ايضاوحقيبصهـمتحيرافسأته".ارجوكلكاشرحولثني،والسادةالمسيدات

الشرعيحقكيكونت،النرفىالدفنورايهاحقكمنيكونقد"-:عاطفتياوتارحرل!ان

ذلكاناالامورهذهيمثلاقومانلايمكنئيتمتقد-ولكنانتحبكما"!رر(اًنكالدكتورياعزيزيتمامالمطكدانني؟ماذاتشزء)-

.(،غيركطكلجرب.هلىاافعللنبسا!ةبكل..يجديكلناتوسل!الانبكافعلهاناستطيعماذاولكنفيهماانتاللتينمنخيربيدين

"...1انتانبنفسياصدولمن"-"!اًفعلاناستطيعماكلوهذاأسفبمعنلكعبرتلقد

الحق.هذابشرعيةتمامابزمنماشخصاتجدقد0اعرفلااإ-باللهاستحلعك؟.تفعلهانماتستطيعكل":صائحالدكنورافانفجر

لا؟ام"لماًلنعدفلسفة"عؤلفانتهل،فكرةعنديفيلينويادكتورلحظة،ملككلستلاننيذلكتقولانك،غضباي!تزجسمهجميعوكان"!لا

يديهواضعاقشيهعلىثافزاصائحاهناقال"؟إكونلاكيف"-السلببةالشفقةفذءمنقسوءلاقلواحتقاركاًهمالكانصمنني

فياًلشكعلىتجر؟كعف،طبعااناانني"الص!مكيقولانهعلىعلامة/برفاحدلا.!نانبهايتمتعانلايجدر-هذالقولاسفوأنا-التي

كلاًتبينانكل!ستطيعجريمتيبسببذلككل،افهمانياءأهذاأقلتكونقد،والدماللحمذويمنحياةاكثر،احياءبانامنكاكر

نكلياتي."عنموجزاالايقدملمفهوالتل!ن!كوبلهذااخراعيعنماينتعمختلفةبوسائلالعارمالىياتيالانسانان.حقيقةاكثرولكئهاواقعية

وقلت:ابتسمتثممنيقربهاشتدعنمعايديفرفمتليمضيالبشريالخيالتسعتخممالطنيعةانتعلمانتالشفىياسيصي

؟..."انتلمولكنحسناحسمنا"-فيهاتكمناتيالمبدكةلفعاليةاهذءتلدهمنكلان.،الخلالىبعملها

،(؟..انالم)-الذينااًولنكحياةمنكميرااعلىلحياةبالطبيعةمهياالانسانروح

اًنتالفرصةلكاتيحتهلأمؤلفكمناًلظففشديدانتالم"-حهةشضصيةالبقاءويوهبشخصيةيولدمنان.امراةرحميلممم

اوضحلثني.تماماقولهلكأريدماهذ!أاختراعكمنللاستفالهبالذاًتالانسانسيموت،اابايموتلنانه.نفسهالموتاحتقاريستطيع

لانستضسهاللماذابهاايمانيفلسفتكبجموىحقاومنكنتاذا.لكتظلالشخصيةولكن-خلقلماالطبيعيةالوسيلةانه-الكاتبسيموت

يهبكبينناكاتبعنسهذاعرناوفي-تبحثانكةالحالهذهفيعماللاولاخالطتكونلكيخارقة.مواهبالى+لحتاجوانك:خالمة

المعاصريئالكنابنحئعنانقاشاكبارماكنبهفقطاقرأاوالكن.الخلود؟ومعابونديو9دونكانمنلىقلأباتراسلأشوكانمنليقل،معجزة

.ياعريزجميموجودينغيرذاتهالوقتفيولكنناموجودوننجئ.المساكينفوجدتالحظأسعفهاجةجراثيمكانوالانهمالخالمةالحياةفلهمذلك

المحرقةالاسنلةواعبم،الحوالثاهم-نضلكما-+لخضعلماذاًالدكتور".ويربيهاجضنهاكيفعرتوعقلاخصب!ا!ما

لدكتورياعزيزبمي؟الجديدا،لتلسربهذاالىالحديثة1*عمالواعظمماذامعرفةعنعاجز!مازلتولكنبمالدحودياعزيزينعم":فقلت

ناحاولولذلكابداشيئاترىولناحداترىفلنهذاتفعلاناظنك،(؟منيتريد

ولكنهارديئةكون.ؤرالتيالمسكينةلشخصياتي4افىودعنينفسكتعزيحولاتسكعانا1امأنالمطاخطاتهلأالمعرفةعنعاجزانت"-

لطموح.افيمسرفةغيرلاتدركانكالقولعلىحقااتجر؟؟انتالثنابمننوءأي؟"القمر

أعلصترجمةفاشخصيةبكونيأمت!ازانليكنبافيتفهمالا؟ماساتيرهبة

و"لفن"الفرندواة"منيحاطالنبمالعصرفيأعني-عصرناوفي-بثمنلايقدرالنكع!*متيا،
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مخ!!5
!-هيحهرمق-!1إنسأنية((فلسفةليست)"لمأركسيةحولى

،السواحفراس:بقلم --------ص----!ص5!ه
اغرافا-فىيد.الميتافيزيةفيمغرقفول!و،اليهاينتمياقىللطيقة،كيرةراتلاعبيإررافينر!حيهملمباالماركسيةمننتخذلادـد

فردرريددءمايقينيةمعرفةيعرفأنيمكنلاالانسانان":فولهكلوفيدائماصلاحيشهيشبتأممنهجااعتيارهاعلىنوافقوقد

."!بأكملهاطبقة!يدءماومعرفةبالكمما،اخركفلسفةموضوعيةلراسةرراستهامنيمنعلاذلكولكئ.؟لاحوال

.الفردوعيخارجالمعرفةتنفيمخربةميتافيربئالىمردناوهذاكبربجزءواشتاثرتالعالممباحداثمزجت،عالميةاهميةذاتكبرى

تنعورهمالتيالاحساساتطريقكلئالاالاخرينوجوداعرلىلافانا.منها-

افكاراالناسيينإنالمنطقيةالناحيةمناننبد*،لوحيبهااشاررةالاصليةمماركسافكاراعني-الماركلسية-اقولومئمعا

شعوريسوى!المافييرنلاذلكعلىوترتيبا،اكثرلاروحيفيفليس.الحديثاًلتالغعيراعترضتهاالتيالمشوهةللتأويلاتتماما

وحمما."الانا"وبردنكرةاي"العنديةة)يسمىول.وهذا.انامنراسااستنتاجهيمكن،الانالشيوعيالعالمفييحمثمماكل

علييعتمدضو،السابقمجاهدالسيدقولمننستنتجهماذلكالماركسيةنقصراننستطمعاننا.لاكما،اًلاصليةاًلعقيديةالماركسية

بحاجاتهداخساسهغرءمعالفردتعاطفلاه!انيةنفيهفيالعنديه-فبذلكنكوناًذ،الشرهيةوريثتهاونعتبرماالشهوعيةالاحزاب!لى

يتوصلعنمماالفكرةتلكعلىاعتمادهفياغراقادفزداد،ومتطلياتهنكوناندونالماركسيءالفكدمستلهمةنشلتاخرىاحزاًباتجاهلنا

مستغلقسر،انسانايفمنيةداخلفييجريماان":القولالى.المانيافيالمديمقراطيالاشتراكيكيالحزب،شيوعيةاحزابا

جراممننعنهعمليةيعيانيمكنلاالفردانبل،ونفسهالفردبنىليستالما!كسية."،مجاهدالمنعمعبدمجاهدالاستاذبحثاما

لشخعيالكاتبرايحسبيمكئفلاوهكذا".سرنفسهالتفكي(انوالذي"الآداب"منالاسبقالمددفيالمنشود"انسانمةفلسفة

تتلا3حلولالهاويضعالاخرينممثساكليحسان،فريافنفوىنقدهفيوسار،الملساليحث!وحعنتخلىفقد،نقديةصفةاتخذ

وهذء.-سيدونماتمامايصركانيستطحلالانه،وتفك!هموعقليتهماولمنوكان،المعاصرللفراساسااتصلحلا،ميتافيزيقيهطريقةعلى

نسفعليها!نجرتب،الطبيعةوراءما*سفةكباربهافادسفسطةمادكسافكادبفىالمزجخطا،كب!خطافيواقعا،اخرهالىاًلبحث

المدارسمنسرسةسالنفسعلممجالفيناجحةمحاولةايةوظنهاالماركسيةغروروما.لينفىمنذخلفاؤهبها.شوما،*صليه

النفسي.التحليلممرسةوخاصةالتيالاشياءتلك،الوثوقيةونزعتها،الحقةالوحيمهالفلسفةانها

هليالفلسفةينبحان-!يدماركسان":ذلكبمدالهـاتبويقولالشالجمودذلكآثارمناثرالابحثهمقممةفيالكتابعنهايتصث

يحولهاانرريد،منهعالىملصمنيحولهاان-!يدانه،يديهاولرس!تحوتحن،الشيوعيالحزبمفييايدىهلىحصل

.لا.لليا..........الماركسيالفرجمدترسميةنظريةالى

ولمص!،والعالمسماىاحوللتفكيرالمصا"مجسررلع!ممنهعضلىلم،ميتافيزيكيتفكركلنالصالرة*حكامباطلالىالكاتبييدأ

نايريدكانوماركس،الملمبمشيزئاتمنالمنهعانإوالواقعفياكئفالانسانان":فيقولالعشرينالقرنقىمكانةايةلهتعد

وفيماس،المباثرةالمظهردراءفيمااي،لوجهوجهاالوافعالى.ينطرباتجمسكافراطافيها.واكتشف،بالعقلبالتمسكمبالغهالماركسية

ولكنبالغة-اهميةعندهللمنهعكانهناومن،ا!لملهالافهـاروراء."النسا؟لموفعيوضعانيجبنفسهالعلمانرغم،بالملم

منهع.الىالملمبتحولحدالىلشهدفتاًفي(يركلي)فلسفةالىالكافبيعودبساطةوبكلىوهكلىا

هل":الكاتبيقول"اًلميتافيزيقيماركسمنه!"عنوانوختغرر،برىءواعطرما،اهصمنالعلميةللاممتشافاتماهممالى

ريبلامما،أالمعرفةنظرية.املابقةالمار!زعند-الانطلوجيا،بالعقلالتمسكاًهميةعممعنال!مولكن.ومتنافضةمنطقية

بمعنى..انطولوجاهبنوريعملانمامنهعايعنالتعمثاننجبهفيللاتعماليعلحكانان،الطوماليهتوصلتمابقيمةوالشك

."المنهعحقلىفييهثفلىوهوخىمي!فيزياسيكونالانسانانيستعقلاوهوالنرةعصرفيجداضيقمكانهفانعشر،الثامنالقرر

منمباانظو.المنعبطبيعةفيالمنهعاثرهناالكاتبينر،.المنافشةحتى

منهيتبقولماسايهمن.لنسف،جدليامنهجاات!بع!تاميزيي!اوهل،؟هلسفةاصلاالماركسيةهل":مجاهدالاستاذيتساعلثم

للادخالالقابلةوغرالمحسوسةغراًلغيبياتعلىلاعماده،شء"أفيلسوفاماركسيعدانيمكئ

جدليامنهجاا.ننعنانئاالو،ذلكمنالعكسوعلى.العامقوالبفيلمالفلسفيةافار.لان،فيلسوفاليسماركيانالىاخيرا!يتوصل

معالمفعبفيهايتطابق،طيبةنتائعالىلوصلنا،مارجميملعبفيفيلسموفننعلقةفيمةكالتقى،الانوإلسوال،ائنينمؤلفينتتعد

نرميانذلكبعدنستطعفكيف.تنافضدونالمنهماليهتوصلمااثراسارتربولجانكتبلقد؟حياتهالناءالفهاالتيالكتببكمية

بالميتافرريكية؟ماركسمنهعيعتبرذلكمعوهومط"والعمملوجودا":وهوفلسفيا-واحدا

فيون،الماوكسي"بجملفيلينحثذلكبعدالكلايبينتقلالىظهرادبيعملكلفيمبثوثة!لسفته،العرفلاسفةمن

والحقيقة(،هرفذطس"الى/القديم-اليونانفيالح!اكتشاف.الوجورر

ويتابع."برمنديستلميذ؟لايليربنون"كانيونانيجدلياولانبالتاكيديستتبعفيلسوفالييماركسانالىال!لالبوكوعل

ولهئاصوفيحسطريقمنالرواليونانفيالجملان":فيقولىالفلبسفةتعريفانوللواقع،فلسفةليستالماركسيةاتاعتقادء

اليونانفيالواقعلانيوذلك،التفصيليبالتفسريتصفلمفهوملىتقوممختلفةبمعان،الاحيانمنحميررفيتؤخذومي،صعب!ث!لا

كانفاذا..ال!لشروطليضعالكافيالتطوريتطورلمالقديمعلبىالماركسيةنطابقانارلفاد،لو،العالمالىالنظر!جهاتتباين

تسنيفكيف،الكافيالتطوريتطور-لمالقديماليونانيالواقع،واحتبنتيجةالاخرجنالما،عليهااص!طلحالتيالتعاريفحر

..الماركسيوناي!لكمابالحسيأ..جدلهيضعانلهرقليطسوهي،للتامللاللعملظسفةولكنها،فلسفةالماركسمية،انوهي

بطرقةالقديملحل5فسرواًفكانهم..ا!اركسينضدالحصولكن.والتار-رالطبيعةالانسانفيكاملمنعب

ء..همجدلهمتطعقفلسفتهتكونخىبروليتارياليسماركساناًماقبقولاما

؟6



،مقصودكعامعقهو،ناقصهممقافهعنيبرهقانهامامناواماتي

هرفتوقد،طويلماض-ذاتمعروتهوكما"جدل"سمة

أضبرر!سةمناستسالهانسمتبيعلااننا!ى،والتب!مل"لتحولمنك!رامعانيها

ومن.ميهاستمملتالذيالممنىالىاشرنااذا*،مجديااستعملا

....لا!...ئا..الجولعنتمامامنفصلشيءهوالحديثالجملان!لىنستكلهنا

،مملايعابصع!الااضيلسهرااالتحرالعديردتتلقاسةسهلمتتنلو.مجامدالاستاذ!لكما!نينبين-الربطالظ،من،هـدقهـيم

متوفرا،يكنلمالمقالاتفيهذهاطلوبالمتوىفانذلك!نهم،اًلحسيبواسطةوضعاليونانجدلانالمادكسيونقالفاذا

قراًت\\با!منخالياالعددهذااصدأرمنلدانحد!لما!لينكلالان،ممجملهمالى!هايةوصهواقدبللكيكونونلا

...*خرفىمنفصلشي
ناأسفبكلنعلن.ونحن.المعتاد"الضالعدد،ماركسيتافيزيي!منالكلامالىذلسكبعدالكاتبيعو!

بما)الاضيةالثلاثةالاعدادفيحاولناهااقىاتجربةالوجودمنوالسير،الوجودالىالفيةمنالسرمندءفيتساوى

الديالنجاحالانحتىتسجللم(العددهذلذلكفيأ!بددنويكوىمبرسظغرميتافيزيكيةبينهماتساو"،الفكرةالى

القادمالعددمنابتداءنعودوسوف،وئخمناءنتوقعهكناتعارضامتعادضتينللسمفشينهشكتيناهمبينبساءبكلسدوئ

التحريبررئاسةاليهمتعهديناللىالادباءمقللاتنشرالى.واللانهائيةالابديةهيالطبيعةاوالوجوداناماس2:وهمامطلقا

لن.لنناغير،السمابقفيالامركانكماالمابهذابكتابةالفكراًن"وسب.منهاالمتفرهةهيوالشعورواًلنر،و*ولى

..تحريرءفييشاركانيودقاريءاًيعفبىال!بابنغلقهيالطبيعةاووالوجود،و*ولىواللانهلاليةاًلابديةهيوالشعور

بعض،(الاداب"منالقادمالعددسيتضمن*.منهاالمتفرمة

الاخطل)الخوويبشارهالاستاذانشاعرعنالدراساتمحاودةالمشكلتينهاتينحولامبرى-الفلسفاتلصار!تهوطالما

فيله..تكريماسيقامالذيألابمبمناسبة(اد!يرادتياحبكلفيساويالكاتبياقيثم.عبثاولكنحلالىموصول

عندرا!تالادباءبعضللإىىنتفاذل،الثمهرهذاصعب!علىفنساونجنان"لمشكلتبن"قببقولالمشبكةوينهيبينهما

الخامىقللهالوافوناانفنأمل،المدعالشاغرهذا..ندرجميلادانئما،الميتافيزيك

.........،منمناقشتهاالكاتبفيبدا،الرئيسية*ربعةالجكلقوانيناما

.العددهدا!يلتسترالشهرهذاممنء-س،با!اقضيسمىمااو،الاضساًدبعراع.باشا*مدىالى*!فل

النفوذمعهابستطيع،مناقشتهكناءئعبيةفرصلهسنحتوقد

ابرح.بل،يفعل.لمولكنه،جداواسعةلئرإءمنالتناقضالى

لكاهمثقدالادقامتراكمانترلىوهكذا.الماءحولتقدحرادية:مثلايقول،الشكيوالتا؟لوالمو!اناللففبمالمعهودةكليقته

تفاحا.ن!سبيه،متعول!زطنيهث!رطيههيالماركسيينكلئدالافمداوومدهن5"

ليمرمناقشةدونالكافبةهلي!فيوافقللجمل!الثالثالقانونامامثلذنكفيمثله،مطلقبالتبادلبعضابعضهاالطاردة!دادوصرا،

وجوهرهاالاظاهرةمنماانهوهوالرابعالقانونعلى!يعامراهذءالشيءاحتوىكيفومن..مط!انفهماوالحركةالتطور

بئمتناقضالىتغرهايرجعوهل":فيتساملوالتغهـ،الحركةالمزئيةاللضةتلكفييحمثولماذا..التناقضملىالقلا!مةالطبيعة

منمتهرباافكارفوضىداخليضيعانيلبثولا."..فيها"؟المظلقلقالؤن1هوالتاقضها"لونكانانيلاهمدادومدة

قشتته،كدلمنيناقشهاالتيالفكرةنميزاننستطيع!لاالمناقشةيشدميفالتناقض،ساذجكسلإلالث!ليجزئهفي!اقبوثس!ل

يطرحها.التيواسنلتهان...ومراع-تناقضهناكوجدلماو*،ووحدكهماالضدي!وجور

.....اذاالتناقضيوجدكيفومن،المطلقاص!لونهوالتناقضقلألون

كانهل)):الكاتبيقول"ارسظيهانطولوجيا"منوانوكحت؟الفمدينإحدفابه

ماركياننؤكد؟.الجم!قوانيناكنشفانسامةجدليامادكس*ضدادوحدةهنالركلالتوائ!":ذلكبمد!حبيتساكلثم

جدلهكانهناومن..؟رسطيب!الشكلالمنطقحسهلىيعيشكانداخلاثالثاعاعلابالن؟الوحتهذ.يحفطاللياالعنصرمو!ا

.(،ادسطىثصنتاجنفسههو،الادسطيالمنطقعلىالثائرنفسه."؟النقيضيقبين

..هذالكاينمنولكن!العجيبةالك!لبكنبمهتتنت!يهناالىانهو،،لسؤاللهذا*همدطدوحدةطبيعةتضعهالليوالجواب

عنالجكل؟..تحدثهاثناء*رسطيةماوكسنمنيةملىبراهينكهيماكساويهوبل،ثالثاطملاليسالوحد؟!يحضالليالثي

جدليةالى1بالتدهـي!تحولتقديلارسطيةلمنيتهممونانيمكئا!التس!اويمذاعلىنطلقاننستطيعولا،طقو6حيثمنطنقيضين

الجكل؟فيهاانتجتفاصلةلصةخنىهوبل،الضرينكوجودماريةوأقعةليس3فهلالمهع!عل6-م

فهنه،العاقميالرجلبحسالاببرمئلاماركسانقولهاما.الموضوءفيمشارروماملهومماحرلوضعهماصفة

عليهاتدضالتيالفطرةهوبرايهالعاديالرجلحسلانحقيقةالتغبرانوهو،الجدلقوانينمناخرقلالوتاذلكبعديناقثى

الذاتعنخارجيعالموجودفبمللشكيدمموناالفهـكيفما..السفسطةابضاوهنا.كيفيةكحولاتالىكؤثيكميةثركمدهنئاشيء

نش!،لاثاول!العكس"لىتشرالد+للكلرامتما،بداتهوق!ح،.بنتهزمالمومنه،العلميهللمنامشةجيدةقرعيلعا-لبسئحت

المجردالاصاسطريقعنارحقائقاثرالروباستطاعتناشيءكلفيالتغيريكسبكيف":فيقول،*ولىطريقتهملىالس!وفضل

البسيط؟لالني.؟الممنويالدلالياميفيالمظهرذلك"لريافيالطعي!مي

.....انلمنيالىيتبادرفلن،مليونالىكصلحتى*رقامكركمتمهما

تنضاهـالىلاالماركسيونيقولكمالحركةاان":الك!لبيقول."مث!تفاحالي-سيح!التركممذا

الداخلية،تناقضا-مابحكمداخلهامننابعةهيبلالخادجمن9الماتالجعليينبرايالسبيهامميالتغيرانمجاهداستاذيا1لضيقة

وحدةعلىقائمهللمادةجديدةحالة!تالاصدادوحدةاًنحلتفاذا*دقامفترممم،ماديةدلالةلهالطبل،قحسبمعنوياشينالشي

"لماتتتحولإنيمكنثمومن.اخرىنفيحالةتحمثثم،*فدادالىتصل،رقمفو!رقماالماءفيكحرارةمرجةملىسلالتي

-،نفسهالمنه!وفقانه*.حركنهااساسعلىمغتلفةاشكالالىلرجةمائةفتركم،بخارالىالماءبهايتحولالتبما!د!الة!ة
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وحدهشعورنمافيتوج!لاالمادةلانفياهةفتلكللمادةجديدةخواميامكنلماوالا؟المادةداخلالحركةمقابلالسكونوجودمنب!دلا

خارجه.بل".اضلاالعركةحموث

اكتشافهقبلحتىيوجدكانالميكروبانفييشكمنهنا!فلشيفكل،الاضدادابخنماعمن،الجكلطبيعةحسبقانمةوالحركة

اتاحئمالشفاءمستحيلهأا&حينأغبرتامراضتوجدكانتاذنتابنكونبلاحدهماستكونلافدينوحدةعننا"لجةحركة

وجودفييشكمنهناروليس.شفاءهاالميكروبهـاتاكتشافلنامعالتناقضفيطره!تكونانالكانبلهايريدفكيف..لهما

اللازمةالظروفمجموعالارضعلىفيهتوافرتقدكنلمزمن؟السكون

حي.كلالنلوجود

معرفة"كلعلىيقضيالمجهول"عنوانوتحتالبحثنهايةوفيهذهان!لىالدليلهوما":آخرمكانفيمجاهدالشبدويقول

معرفةالامكانغرفمن."اللاادرية"اراءمجاهدالسيدءيتبنىهذايكونلااذاولما،؟اللهن-،رجقائمةمنهايتحدثونالتيالمادة

العالمانويرى،الموضوعيةللحقيقةوجودولا،وقوانينهالعالم7؟للمادةخارجياوجوداليويصوريضللنيبحيثاللعنفرضهوهما

05ابدايعرضاان(لعقليستطيعلا،داتهافيبلأثياء)حاللتكونلافلماذا،موضوعيةصفةكلمحنسبالمالقهذءانلنفرضبل

معرفتناوان،تماماهعرقنهايمكنوقوانينهالعالمانوالحقيقة."؟انساندلممفيقثمةالموضوهيةهذء

وبالتطبيق،بالتجربةتحقيقهابعدصحيحةسرفةتكونالطبيعةبقوانينفيالرجعيهاغرافاالميتاقيزيببةالافكادلأاحيرمعيلتقيهناوالكاتب

تقبطلااشياءبالعالمثمةوليس،موضوعيةحقيقةعلىتل!وانهاوتصوراتناوعيناخارجشيءوجودعممهلىالبرهنةحاولتوالتي

كلشفسوفاشماءوهي،بعدتعرفلماشياءهناكبل،المعرفةشيءكلانبل،ايزعمونكما،خارجيواقعهنالرفلينس.وااًفكارنا

لتطبيق.واالعلمبواسطةوتعرفلصورات(هيالتيالذهنيةالتصوراتاًلىالمطافئهايةفييرجع

.....الواقع0كلفان،"الانا"يقالكمااوالشعوراًسقطنافاذا..نحئ

قابلةاـلكبرىالفلسفةالملإاهبمنكغرهاالماركسيةانوايخراخارجتوجدانالمادةاوألطبيعةاوللوجوديمكنلاوهكذا،يزول

مج!اهدالاستاذعيبوكان،احياناللتسفيهبل،والمناقشةللنقد.منهوسشقلةاًلشعور

التبمالحقيقيةالمطاعناءتشالىالىيو!لمانه،مجاهدالمنعمعبد"وجدولاوحيدانفسهيحسبانسانموقفيشبهالكلا-وموقف

خالللماركسببةشبماملنقدعلىليحصلاًكتشافهاعليهيجبكانراحوالهشيءكلينسرسذاًجتهفيواهو..عنهمستقلاخرشيء

التناقض.منالجنسيحصرثم،حقيقةكلمقياسشعورهويصبر،الئفسيه

بلعبهغرامهيتركانوهيلماتباًوجههااناًودإخيرةونصيحة.عوشعورهحدودالواًقعفيهيحعوهـنهلاليةفيالبشري

نتيبلأالىيصلاـنبللكيشنطيعلنلافه(يسميهاكما)التفكيرتاماثباتالىيصلانعديدةقرونمنذالعامتطوراستطاعولقد

لها0قرارلادواماتوراءوالانقيادوالشكالضياعالاوه!ذا.بثرعلىذهـنقبلمنتكلالمالواقعمنوجوهلوجود

لاالمالماناثباتهياليومللعلومالثابتةالنظروجهةاصبحت

..السواحفراس.حمعي؟ستمراريكنشفالعدمكانواذا،شعورئاالىوجود.فييحتاج

مهه!ههههههىمى،!د!ههه!مههى!،!ه*،،88

نف-وتنركاهمغرينلونغمانزشركة

العربيةالبلادفيموالثانويةوالتكميليةيلابتداءلبةالميدارسواسلالئهمديريالىتقدم

الانغليزية.اللغةلتعليمالمبسط!السلاسلاحعث

هـ+*هـ*!ول؟هـولكا)!!ا!9ول،!طلأ*!هـمع،كم.صلأه*ى**ولك!كا!ث!"ق!،!ههطه.

هـول+كل!،!ل!ه4!هـم!-هـث!+ا8ء!هـ،طه8هـ"*ياه!هـ؟كلأ.!*هه

!لاص!)!80!ك!4!،هص!ل!وله،98ول

!صلأ!808!ة؟ول!ولووولنا!8ولة!،ة!8.*،كمهاثلأ"!،*!ك!!!*!ول!ل!!

هـول+48يأ"!ه،ووهق!!ةه،!ك!ول.+ه!"4كزك!*ور-ك!8ك!*كا!+ص

العربي"لعالمفي"لتوزيعمستودع

لبأنمكت!

بببروت-الصلحرياضساحة

*،،*،!همه!قي.
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التعبرافيالحرقهلررفين!قغتناال!ثسفمجممعنإصىمحلىهي-كنيومي!"المظررعروده))المم!!ميم!
الفماءسحصعهارالدكولو.الاقلهلىالاولالسحصاوالموضوح!

مقدمة،اصد!امنمقممه(!دةمقدمة)سماهفيمايرىان!ل"لعزبزعبدبف!م

.للتحمثالفرصةتجدتكادلاالفتاةهذهفأمثال..منهابدلا!رورية55!ه!ر،

اليهالتصث.علىمجبرةتكونان:الفرورةهذهمثلفيالاالرجلألى

..الاخرينقبلمنوالتجريحللنقدتس!تهدفهالامناسبةاووبطريقةفكلانت"للمطرزغرودة)قصتيعلىالشمعةخلدونالسيدعلق

مثلشغصاتمهترلااقيالاشياءمنالمخبرفيالدائمةدعشتهاو\،.ادرسهااندناسأحاولعليهاماخذله

جزءل!ضمتها..القصةموضوعءنخارجةشتبرلا،خل!دنالسيدقصة،نهاشعبيةليست-قالكمالوحةولشمت-القصة

الممشة،وهذء...القصةبهتقومالذيالكشفعمليةمنيتجزأ!تقريرية،.وليستالسواءعلىوالعامةالخاصةيعانيهاانسانيةقضية

اًلوافميةصقنىاًلمقصةتعصاًلفتاةقبلمنالساذجةوالاهتمامد...الكشفوقيمة،القصةقيمةالب!سيطموضوعهاامطتفنيتهالان

.لعمليةحاجةلونما،الالفاظوبنفسواحدآنفيالمخارجية!والداخلية:قص!حولخواطرهعرضنهايةفيابهدااكلترفنفسهوالناقد

اًلحقيقيةاًلفنيةاًلقيمةانرأييوفي..وخارجهاداخلها-بينتذبذبخاعى،بوجهالحوارفيتجلتفنيةقدرةعنجمشفاخيرارالقصة"

يابقي!لمكنتفاذا.بالذاتالملاحظةهذهفيتشثللقصتيحدس،.الوا!ببةالوحتهاخثلمنايحاساتحملان.ايستطاكلتوقد

فكئت..خارجيةناجةمنالاالقصةالىتنظرلمش!نكنفسيمحمقموفوعاما.بالطبععوفهمهعئدءيقفالثبمالحدالىيعني-"ما

.الصراع1خادج،القصةخارجانت.الخ..."لفراغاملءالىالظامىءالشابموقف"يكنفحالشمة

من.اثار.فيما،عامةالقصهلفنالناةررفهممدىفيالانولننظر،الفتاةموقفانه،الموضوعتسعتقطبالتيالشخصيةميالفت!ةان

التأزموبان،الكاتبنجندخلفقال،"كانما"فيالتشبيهحولغبارعضحكةتهمةلبرديقوشاوهنا.تعجييكانولذا،جطواضحوامذا

سيدياالقصةأليست!اًلبطل.نأزملااذاتأزميالواقعفيهوالنفسي)إ(الحقيقةفيتبداوالقصة":وجهنافيالسيدالقاهاالواقعفي

هذايف!رانقبلالكاتبعندتازمنتاجهي-كفنالقصة-خلدوقفانلذلك.واًلفتاةالشاببينما،المخبرفيالحديثدارانمنذ

شلنشأنها،هكذاتكنلماذاعضرئذتكونماذاأالورلىعلىاتأزم..القدةلتبريرطفيليةبمقدمةاشبهيظل،منهاالصفحةيقادبما

تمثاله؟اوالفنانلوحة،اشعر.اقصيذة،الموسيقىمقطوعةهو-ا(وضورمو!غمبرغميهكذا-الشابجعل!نهذلكالخ..."

توتراتسجلقصةءنتبحثانكمقالتكمقدمةفيالقائلالست

الخ..01عاليافنيافء.مش،!ءا!فأ!!!!!اأا

يعوزءراًهنكوجود-بانسانةا!اذنالقصةهذءعنيتوبماذا.؟ء-!

.(فيلحربمطلبكهذا)؟الاستقرار*كا!!!لم،كى65!6*ب!!و4!ي-المحي!جمهب!

-.جكلضا/بمط!!"!-خ!!م-؟؟!ححا1!\،ش!.لملح!.ش-صخ!!جم!!ء-ع!؟جموح!ءدبزثه!حتناصسخطثثئ!ى!م

غنىتقللادائمنحوعلىتشكررارتبم-العاديةاليوفيرالمواقفان!ء؟،،!ممي

!يطالهماخت!ادادختارهااننيع"الفلسةالمواقفعنوحودياالسان!اسممبمأخ!!مكأ-كاصت!-ير"؟!!!-صث--!!رس!"كابر!-"سأطش!رر!!!برهـكأ!بم
.........!*-!يصلمصححلا+-حم!.حميه!حمر--ع!ص!حصكثى!سىحم!!ا

وفولكنر.وسارتركاموامثال

النياًلافكارهذءمن.تتاكدان-الاقلعلى-يجبكانوانجبرا

وان.نقد.داولتاًلذياًلعددقصصتطالعكنتجينمالكعرضتءص

القارىءويخونعملهوي!وننفسهيخو!معينةبمفاهيميؤمنالذي

كانولوحتى..كانمهما،سبب!ي،جانبايطرحهاحينوالكاتب----
0الظهورمحاولة-؟-شص-!صصح!!صيهكبرحممص=حمكنن؟محص!

هلالالعزبزعهبد%(!ض-صشضسص..-لا.!حم!اى!ض!

.!!!هل!55555555555555555!ها%إأ!1003لالابلا.-د.خ!.--س.-

((العيدهأغالى))والسحرتي.إاأأإا-؟-*خ!!!؟لأفي---".-!*---!-

مزيدالظ!رب!ا!م!ا(اإ؟أأ!د--!لا".-خد"؟.."-؟-لإ،!!!د--!!!!!-نجك!بن

؟أ؟أ

ر!أ"-*.-ل!ظ+""*في؟-إ-ج-خ-

تلورفياًلمميقةعرهـبرهادته،بارعئاقد!مممم!م!ولسحرتيأنا!اإأ"أ؟!أ%؟-*--.ا+!!في-إ-!؟-."--؟."؟ء-33-خ-+!في؟فيتنح!:ع*-لاءلح1-*--ل!كس3

المجسهذالعقيمالشعرعلى-مايمكناكمر-والقسوة،الجيدالشعر-.؟!:-"+؟،.!عء ومقا+له.تأليفهبعمزقرأمنكللمسهاخاصيةوتلكمم!؟ثس!

سمي!الث!اكنمهعلئنسشعجباانعفىحانقا(مللنتأححعلنيلجدالتيبايبم!ببماتيال!حرا!ا!.،-لا-لأ.؟*3.ش!---!ء-ءأ----؟*.--يكاهـو!مملكى؟

!"العودةأغاني"الممبعمىرشيد"ا:!-*

معميوح،اعتمدلقييبمنبف!علدئفاالقدتصطرلفمفحمومحصىرونجألمقإل!عضقمعاقض!ااباردائثرقروأ!ااأ-*بر*ىزرل!؟-".د---.3-بز-------23

ت!يللمجاذملةلسحراينهلتلذيظنيلعرهـالعرببناءوثرولمولام!وعيالحقدلممدبحرلتغمغثن!اأثإثا6".33-ءلأ-..ل!!؟.--في"-ثئهف!اا!ماكطنم!طورحز!ع فيإجريلاو!اوحصوفلمامداحمجاملواطل!ه.في..+-*

6191"بخراير"شب!2العدد*دابراجع)1(
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.ء-----ة-------!.----.----.-------
نقولوقد..رائعة"الهيةترادل"اـنهاسنقولىوقبانيوسليمانويجدبهوطننأفيالنقدمايقتلاشدان،العروقالبارد"الاطراء"هذا

عنهاقلنااًذاالكويتمنرسالةقصيدةانإ..واجلهذامناعظممعاول"اًلىيتحولمانجدءكيراالذي"المجاملالاخويالمد)هذاهو

."والمدحيلاطراء"قبيلمنقولطكانفارغةاصدافمحضانها.إ.إوتشلهالنقدترعب"هدم

هذهمثليطلقانالسحرتيالاستاذاستطاءكيفادريل!ستان،العميق"اطراله"جوانباحدىفيالسحرتيالاستاذيقول

!أينفعلاويتحرجاندونالخطيرةالمعاييرالعقدؤلادةرأيهفيوهيرائعةؤصبدة"الكويتفنرساله"قصيدة

نايستطيع"الجماليالتذوق"مبادىءببعفيملمقاريءأيانوانهاالقيودمناًلمتحررالبديعالشعرتمثلوائها،الديواًنهذافي

الئشرلاواًلتمزيقالحرلىيستأهلالشعرمنالنمطهذاانلكيقول!الصئعمتقنةسبيكةفيجاءتقدلانهااًلتأليركلفم6لرت

والتجربةالجناحمهيضوالخيالاممدومةاًلصوراناذ،والرواجاًلاستاذانواظنيشم!ادليلثمةليساذجزافامعاييهـاطقت

الو،ن*يبق)"اذن،لهاأثرلاالمشبونجةوالعاطفة،باردةاًلمثبعوريةانطلافىلون-؟ل"إلمجاملةنطا!"انبيدجيداذلكيملمالسحرثنى

الفاظاالشعرحسبانمنيليس"السحرقيو*ستاذ،والقابية!الحقه"النقد"كلمة

."وو،ئاالصثرينالقرنناؤدنظرفيؤصيدةليستالكويتمنرسالةان

واخذلهاتعصبمغلو!فكرةالسحرفىللاستاذاوضح؟نوأودالجيدالشعراساسوءم!،1الصوروتلاحمدلىءولافيها!صوراذالمجدد

اساعىظاهرةا!لقاًنحديثانظناذ"اطراءله"فيعليهاالشامرعهـاطلينثرثرة"*هيماؤلإوهزيلصحفيسردحضاًلقصيدةان

هسذاكانوان"دموعناويستثيريعذبنا،خمادعالهولمشعرهالى:،(هرممقهىفي

فلسطينكاريخيعايشوالم!لذينالعربيةشعراءمنمقبو!ا!كحديثالحياةمعركةوتدور

هاشمعليمثلشامرعلىيؤخذفانه،وانتصاواًتهاوكوار"؟احدكهاو!تدورهذاليومنهـاتزالولا

ابطالهاشخاصويعرلىواعيةمعرفةالتاريخهذايعرلىالذي،رشيدبالمستممرينيضجالحبيبكرملناورأيت

فرديةالتاعسالبلدهذااحداثمنط!ائفةءنحدلناوقدوليقةمعرفةالثائرينأيديبينذخيرةلاأالئخيرةاين

هذءعن؟الشعريترجملمبالهفما،دموعنابمتثيركادصريثاولحام!لانكليزاًجيشتلالمحالمجرموجيشنفدتي

."بالغينوتاثيرقوةفيهئهايعبرانعلىقالر2ـلشعروالاحداًى)2(يطلبونماالخصوميعطي

ثعور،صةئحظةرصدهو،السحرتياستاذناياالرائع؟لشعرانالمتامرينوؤفةالمدينةبأبوابوله

فيالعبقرصبهبقهاسكبثمومن،الداخلمنمعهاو(لانفعال،مممقةدخولولاخررجفصلا

.الثرةالجديدةوالصورالمرفاللفظمنقالبالحبيببلديفيالشعبيبادكيما

من"كومة"سردعن،مايكونابعدالمعطاءاثمرانواضحاوليكنالمحفي"النمطهذااعننبارالنقدفي"البناءةالموضوعية"أمن

،بائرةسياسية"هرصة"الىاستحالوالاالتاريخيةالحوالثالدرومن،إلصنعا"ءقنةاادعباقكمنالرائعالشعررو،؟"الموزون

فيلم"شوفياحم!"شلىعيبفقدولمذا،!مقيتمج!"نظم"و.إ.إالحسانئحورفي"لزاهية

بفيضالقصيدةاغراقه"الخ...الماءواصتواهاالفانهمت"قصيدته."أقلقهوقيعمطنعياخطأثصكأأنواظنالوزنقلقالشطر0هذأ)3(

؟صء-روممؤ!+ك!ئا!!!!ى!مع!أأ1!.نة!!.-؟!شث!)!!ا!ا

،!!4ث!فئهف!!!كع!-ك!في!؟اك!-؟لخ!جم!ي!!ا-؟-ةع!حيقا-!"
.-ء،!!!ثطممطرع!!لألألأ-ءص-!والا-.؟؟لسمم!-!(ك!ك!

-؟جكرس!زويرو.سل!؟عم9-ص--!

خ!و!ر!حمق!مح!!تحسكشعوص!!ح!خمصتح!ك!!يشىخ!يمعمم!ص!ع!في+بر!سعصحمحس!و!؟/؟غ!شحمطلمجمثئسبزحم+!!:ثص!!صبخف!ث!!كع!-أ؟نه!/بخ!غ1!ىص!--!!+ف!كاض؟!آ*كط.!كرخأهمو!؟
كأ-ظ2،"!لي!صورءعى؟لأ-3ح!!كقأ!!!ي!!يمشفأئحغ!!حهالجض؟حر!ه!6ح!؟!صثثىءمزثط+أ!بمدب13ث!ح!؟ء93--!؟أو؟!اح!وس

-،-عس!!وررعح!!ي؟س!لمح!عنهر-.،صحبم!---ء-أ!!ا

"حمث!؟،ح!هسسكاح!"3ض!د!حسن!حم!ما1!!كا!سمم!!ر

ح!ض-!ضحخ!ح!؟جمص؟ط؟ص!؟!سيميم-ش!!!اء

-س.!ص!؟قي.--.-+--خ-

!-!جي-صسستصحمحسمحسحممكح!ءس!!!ي!كنر!م!!ث!!!-ف!؟ص!يمضيرض-.إة--س*--.!!مح!!!امي

ش-ءصته!خ!-حمسكا--3----.*لأ؟صكاص-+!؟"؟كاص-خبر!

؟؟أإئمالمئما-!ء-ا-خ.ء.لي!-!ووصا!م-د"ء،+خحييم!؟61!!برخس-خء"لأ-4صكا؟

أ\؟ة!

أ.!،لاس-،!؟؟

!،.!-؟إ(أس.!!3ء

*أإ؟إ9س-..،م!؟ا!أ-؟ء

!اأ\اإأ-،-لأ1،-ء.-.-لى.-

با\9،أأ؟أ.ء-ء.-.،-س-برفي-ش!شص!ج!ح!مم!أ؟(ع+!!بربر-بر!*-3لىلى".!

إ؟!\\!ح!!!

أ!إغكحيه!يمبه!مبرك!-----عم!!خعكمءد-،ء-!خيمتم!وسكاس،!لضمح!كسع!كثع!لم%!اأأث!!إإإثاإثأ!أ3؟لى.-3!"ح!يلحصسبمج!-ا+مم!ى!!!؟!به!لإخ-كأكا!ص!*

1!إإءب"--ء-:-.!

--،إ؟أ!آأ.3-!د7+!كو!نميم!

آ؟أ%أأ!اأ!حماككآ!!ا

؟؟!9أ؟"+-!حه!*

إأ؟9!!ا!-ع.ع!ءن!-،كأ

!اأ!اأ؟-.يرع
!4*.خء!-، ..ثصب-لا

إ!!ا(أأأ!لممت!ككل؟ا!أض!!ب!شجمييم!أ!-كظ؟-!ائثي!ثيطصجم
3،؟نزكأبخ!حمبئو؟!



سوىلهملاشغل"ن."قوماماتةلفد،الرفيعالشعراللهرحمقصيدتهإغرالىالىعمدلوالسميابالاستاذانكما!فارغ،،نظم"

إ...والموارالغثيانكلييبعثمزيلقالبفيوصنهاالمعانيابخنرارلاخرج،وجبجعتهاالتاديخيةالحوافثبطنطنة"سعيدبور"الخالت

بيفكيفعليهلقسوتمغمورةيوميةصحيفةفينشرلوالشعرهذاانخيالهبدملريشةاغمسانهبيددفءولافيهالاروجكسيحةقصيإة

بنضوتنقلواعتبمنهااكبراسماكحملمجموعةفيينتظماًجدء.والابداعالسموفيالن!روةبلغتبقصيدةالعربالقراءعلىضعالفائر

إ!.0كالادابراقيةمجلةفينماذجهالشاعرعلىمؤاخذةلاانواظن،المعطاءالسامقالشعرهوهذا

لذنصر؟جباشةدافمةقوةهيولا،للعودةترانيملي!ستالمجموعةانفي"المأساة"مطلقا-عنحد.يثايتحدثنجدءحينرشيدهاشمبر

اصفروصدىالمسكبنالعيسىسليمانافضالمنسيبهيانمازاانيالمجموعةهذء."العودةأغاني"حوتهاالتيالفص!اكر

سليمانقصيدةانقلتاذاابالغولا،قصائدءمنللرديءمعروق"الفنيةاًلرتشةوجمودالعاطفةوموتالخيالعقم"فيه!مانلمسه

ومطلعها:"يافا"فيالعيسىالمبتذل،السطحيوالسردوالتقريرية،الاجترارباشباحزاخرةفجاءت

بلادبمماعطرلاءممعأئداًناضماليالجراحعنخلعتيافا.:رشيدهاشمعليالسيديقولهالنبىهذاقماوالا

بشاكلنها!علىمجموعة"ألف"بوالعوروةاغاننقصائذبكلتزديالمغترينرغمأداءالصباحذالرلرىاني

يدذرالذيالكسيحالشاحبالشعرهذامنالعربيالقارىءمللقديمينأوشمالمنيمصفالظلمرغماراء

التقريربةاشباحاجواؤهافيوتعربدالزبدعليهايطفومفرغةحلقةفياًلعائدينالزاحفبنجموءأرىأراهاًلج

الفنية.اًلرعشةجمودوالخيالوععمالعائدينالجموعفيوانتموانا

الاسضاذالىوالثموافيكحياتياقممان*هذابمديسمنيولاالصمودثمرونجتنيالحياةتبتسمذاكاذ

بالودمشمبصدرائعابرالنقدهذايتقبلانمنهمل2النيالسحؤينعودلكيالخلودالىالطريقهذاالصمودهذا

نقدهعند"والمجاملة*طراء"الىلايلجاانايضامنهمل2و،والاخاءالعاملينهزمشروقالشرو!ومع

!إيحبورضيعايزللماوهوالغضنقدئاتميتآفةفتلكالفنيةالائارالثمينللوطنالروحالباذلين

الىارفمهاقاسية"عتابكلمة"فهو،اقولهاخرشيءبركانوانا!ر)ناتجسدانارادت..مجموعةتضمهانيستحقشمر،هذا
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